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Kü[tür Bokonlığının l,/9,/l975
lkincl dııIa 7000 cdet bceılmıştır.

tcrih ve l308 scıyılı kcııoııyle

ÖNSöZ

Tilrk tarıIıiıı'e a,it aleğerli araştıı"malarıgk üıı lçızunan A. Yıı'
Yakııboı-skia, 7937'ile B. D. Gı'ekoD dl,e birıikte Zolotaaa arcİ'ı
(Leııiııgrai]', 1g3'ı) ad,ın bir eseı' meşretmiştı- oçerk ıstorii Ulıısa
Djııoi u period, sloienwa i, rascueto' u XIII - XIV uıı- ıIanci' adı c:"l-

ttntla çılcan bıı eseı', iki bölüme agırılmıştı. Doğıwdan dnğıwga AI'
tııı or(lu taı'ihine ait olan il,k bölünı, Yalçubouslcıg tarofındam Ua-
zılmış, Altın ordıı - Rus müııasebetlprine agırıla,n i,lıınci bölüm ise
Grehou tarafıııd'aıı lcalem,e aıxrı,lrı,xştl.

Biiıatıh bir bilinısel, ihtigacı başarl dle karşılaaam bıı eser, bı-

\i.ııd,ıği gıbi, 1939'dıı Franqois Tlıuret twafnndnn Fransızcaw çw'
ri'!'erek bastırıl'mıştn (Ltı Hord,e il'',or. Paris, 7939).

Bıı güzel eseTa]Erı, Pagot kitabeuinin tarıh kiitligatı arg,sında

çıkam bw tercüm,e uosıtasıale haberd.o,r o'lan Türlc tarih,çi'leri,' Ya-
kııbouskia'.im çalışmalarıno i,tgi, ue takd'irlo lnrşılad'ıIar. M. Fcmıl
Kİwrülü, Tiirk Tarih Kwrunııınum çıkard,ıdı' Bel'lnten'de (v' 397'
436) ıı,zun bir gq,zc aazarak, bu eseıim milfi tarilıiıni,zi,n biigük bir
boşluğuıııı itotil,ıcrcl,uğunw söakd,i. Köpı"ülü'ge göre, "Ham,meı'ilpm
soııro, gatrıılan ıl,k tecrübe o'Iaralc bu eseri memnuniaetl,e ae tak'
d irle kar şılanınk ııazif emizd,ir."

Büai|ık Türk bilgininın bu İi'kıine katılmnmnk cmltfingıadır.
Gerçekten bwgiine lcadnı' batı d,ıl,Ierind'e de Altın ordw'aa, ai,t bu
nıahiaette bif eseT meşrediil,memiştir.

Yakııbouskia ile Grekou'tı borçl,u ol,il'uEumuz bw eserın 795Üde
ü'çilııcü bashısı Uapıldı. Kitabınil,kbasknı'i,l,eü?üncü baskısı ara,sın'
dn biivilh farklar uarilır. Bir il'eİa, bw baskıila Körırültl''nüıı bah'
settdği aanıxşLq'rın büaiilı biı' kısmlı düael,tilmiş' gen6 ıse imanli
ilauekr acıpıl,mıştır. Bundam başlta, ki,taba Altın ord,ıİnum çö'
ki|ışüııil anllıtcı,ıı 169 sahi.İelik 11eni, bir bölünı, ile il'Eue edilmiştiı'.

Bugilıı' millİ, tari,h kültürünü artırmak 'iştegıen Tiırk ok"ııw'
culnıına, szınduğunıuz bw terctime, esenn 7950'dp çılwn son bas'
Iıısııuı dtıyanmaleta'dıı". Kitabın, Al,tın ord,w- Rus ıwİlıınşebetleıi-

no tlııiı' orcltoı' tam'Iıııdan gazılını böliimtıııe gel;iııne: Rw gniri
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IV IIAST\N EREN

I|,uşkin'in "Ispıaııga'gıı fethed'en Müslümanlnı'la Tq,tarllrr al'u.slndlı

iıiÇbil' oı'tak cthet gloktur; onlrır Ruwa'uı İetlıettiler, Jaleat oncı ne
ı c:bıi, ııe de Arnto'gu öğrettıl,et'' cüml,esigle başWom bw böI,ülm

biıi' doğıwdam doğrwa ilgi,l,endıı-mez. Bu seberıle, onu çeuirmeğe
liiaıım görmniİi,k'

.TT4S.AN ER,EN GtRIŞ

ıBun'dan yüz yirrni üç yll önce, 1826''da Rus Bilirnler
Akademisi, yüz çervoneçten iharet kıir mükifat mukabi_
linde, Rusya'nın Moğoi]lar tarafindan alJnmasrnln Sonuç_
larr üzerinie bilimsel bir eser yazrlırrasr için Rusya Ve Batr
Avrupa billgirıüIeri arasl.n]da bir yarışrna açrnış ve b,ı;nun
için üç yı,llrk bir müh'let verrııişt,i. Bu konuya ait bu mü,h_

let içinde gönderilen eser, akad'emi kıırulu tarafirıclan
dikkate lA,yık bulunmayarak redde,diflmişti. Miispet bir
Sonuç Verrrı]ey'en bu iilk teşebbüsten a[tı yıl sonra Biliınler
Alıa,de,misi, Doğu Awupa'nln MoğoJJlar tarafindan aürn-

maSI Ineseleıs,ine ait yeni ibir yarışrrıa açrruş ve bu defa
konuyu genişüettiği gibi, mükifatı da artlrrnıştr. Birinci
ınükAfat şirndi iki yüz çervonec olarak ilin olunrııuştu.
Bu rnünasebetle 1832'de Bi]irnler Aka,demisi, Fröhn'irı
nıufassal bir raporunu neşretmişti. B,ıı rapor'da yar$ma_
y-a konulan araştrrmanln mahi5ıetini Fröhn açıkça göster_
mişti: "Cuçi ulusunun, yani Altın ordu'nun tenkidİ tariLıini
1'azmak ve ilıunun için lbir yandan dloğu (özelliü<te Is[Arn)
tariıhçilerine ve ,bu sülAlenin hanlarrna ait si,kkelere, bir
;-andan ,da eski Rus, Leih, Macar v.b. kroniklerinde ve
gağdaş Avrupa bilginleri,nin eserlerirı,de tesadi.if olunan
lıralüımata müra,caat etrnek.'', Fröilrn'in ratr}or]u' ya7nlz
r\ltın ordu tarihlinin en önerrıli rrıeselelerini sıralarnakla

ı V. (;. Tiscnhausen,
l;i.rsy';ı li islıırii Zıılııloy ()rrlı' I.

ij-ı7. s.

\
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VI A. YAKUBoVSKİY

kalırnlyor,,kaynaklarr srnrflara ayırarak, en önemlileri

üzerine esaSlr ısurette ,dilçkati çekiyorclu. Bu raporun

riikkate değer ibir noktasr, Altın ordu tarihi lüzerine or-

taya korııılan meseleler arasrrrda sosyal vıe ekonomik me_

selelerin büsltıütün ihmal ediılrnesidir. Yarlşmaya cevap

olarak, Bilimler Akademisi 1835'te Alrnan uzmanl Harn-

ner - Purgstalll tarafından görı,deri]err ibüyük bir eser a]-

ıııı,ştr. Akadomi üyelerirıden FrdJhn, Krug ve Schırıidt'ten

kurırlan akaclemi kuru'ılu, Hammer'e hiçbir mükAfat ver-

nrek imkA.nını görrnemişse de, btı |272 sayfalık büyük
eserin yazarlnln önemli kusurlarr yarrrn a hirtakım me-

ziyetieri ol,duğunu kab'ul'etnıek rnecburiyetinde kalmıştı.
Akademi kurulunda uğradığı haşarısızlıktan ıdört yrl son-

ra, bu eser Geschichte ,der Gol'denÖn Honde in Kiptschak.
Von Hammer - Purgstall adr altırıda sahiilıi tarafı,ndan neş-

re,dilmişti. Yazar 'eserle biilikte akademinin raporu ile
]iendi sert savunmasınr da neşretmişti.' Şirndi, bu yarlş-
madan yüz yıll son/a' ıbüyük kusurlarrna rağrnen, Ham-
mer'in eserinin bir gelişme teşkil ettiğini ve başında fii-
Ien Frhhn gibi tanınmış bir'b,ilginin lıulunduğu b'ir bi]:im

liurulunun tasvibine löyık olduğurıu hak!ı o arak söy[e-

yıebiiliriz.

ikincı "başarrsrzlrk"tan sonra Bilimler ,tkademisi
yarlşmayl yenilernemişti. Buna rağmen, Altı,n ordu tari-
hine ait araştrrımalaIa son verillmemiş' araslra onun siya-
si ve kültürel ıhayatına ait yazı ve hattd kitaplar çı,kmış-
1.lr. Altın ordu tarihine ait ,es,erlerin ıbiıbliyografya'sr he-
ııüz yaz,ı,lmlş olınamalıla beraber, yararlr ibir konu teşkil
erleı'. Çünkü bu yoJlda yapıllan başarısız araştırrrıalar b,ile.

I Ilıı lnr'sclc [izerinc etraflr lıilgi
(i,'l'j oseıılı ;ı uscn' ır. y., Giriş.

cdinmck için, bakınız: V"

GİRİŞ

dikkate ,değer. Altın ordu tari,hine ait araştırmaların llrem

yazıllı kaynaklara, ihem maddi kalıntıılara dayandığını
ijive edd]im. Bu kahntıIar, ilk Rus arkeologlarından Te-
reş,genko'nun ilıundan yüz yıl önoe Altın 'ordu'nun ikinci
başşahri Saray Berke alanrnda yapılan kua'zı],ar sayesin-
de dle geçrnişti.

Rus uzmanıları doğrudan doğruya Veya dolayıslyle
Altın ordu problıemlerine değinmiŞl,erd-ir. Btrra,da sadece

en bü5ıük adlarr srralayalırn: Grigor'ev, Savdl'ev, Ber'e-

zin, Yel'yaminov -Zerrıov, Sablukov, Patkanov, Tiese,rı-

hausen, Veselwskiy. Fakat hiç kimsıe Altın ordu tarilri
üzerine toplu bir eser yazmamrştrr. Şiırııdiye kadar Rus
dilirıctre hili]msel bir plana göre yazılmış böyle bir eser ka_

]eıne allınmadığı giıbi, populaire ma,hiyette bir kitap da
yaallmamıştır. Halbuki yukarıda zikre,dilen akadem,i ya_

r]şmatsından heri geqen yüz yıl'lık süre içinde neşredilen
kaynaklardan AItıırı ordu tari':hine ait zengin malzeırne el-
de edildiği gi,bi, araştırılıp da henüz ne,şreül,meyen Taz-
malar,da da değerlli kayrtlara tesaıdüf eıdilrrliştir. Sonra
yukarda zikredilen yazanlarrn yazrlarrnda da boil malze-
rrre varıdlr. Fakat hiç kirnse, ömrürıün büyük bir lısmı_
nı doğu (Arap ve Acerrı) kaynaklarırı,da tesad'üf edilen
haberleri toplamağa hasreden V. G. Tiesenhausen kadar
Altın ordu üzeriııre maüzeme toplarnamrştır. onun Sbor-
nik materialov, otnosyaşçixsya k [storii Zcl|otoy or,dı, t.

I. Izvleçeniya iz soçineniy arabskix adr altında 1884'te çı-
kan vc lrugün maalesef rnevcudu kalmayan hu eseri,
\III - XV. yüzylıl Arap - özel'Ii]ile Mısrr - yazarları ta-
ı'ııfınıl:ın A]tın or'ırlu üzerine verilen bilgileri ihtiva eder.

V. (;. Tiesenlrausen, eserin I. (Arapça) cilcllini mii_

lı'iıl<ı1> lI. (Iıarsça) cildini neşr,etlmc'li istiyor'du. Nc yazık

\
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VIII A. YAKUBovsKİY

)<i yazar, ibirçok sebeplerden dolayr bu ernelini gerçekleş-

tire'ırremişti.

V. G. Tiesenlhausen'in topladığ Faasça metinleri ih-
tlva eden ve Rus Bilimler Akademisinin Doğu Enstitü-
süi arşivinde muhafaza edilen b,u ci[t, 1941'de A. A. Ro-
nraskeviç ile S. L. Volin tarafirrdan naşr,edilmişt'ir.' Bu
eseri neşreden araştırıcrlara teşekkür,etrnek borcumuz-
tlur. Altın ordu tari:hi,ne ait araştrrrnalarr i{lgi ile takip
eclenlerin bu ıeseri ne hüyük bir rninrı:ettarlrkla karşıla-
rlık]arınr izaha lüzuın yoktur. Bu eserin neşrirıdm heri
greçen birkaç yıl, hu kitaibın ne ibüyük hir ihtiyacr karşr-
IacIığıru göstermiştir. Gerçekten, Son yıllarda çlkan ta-

rih araştlrma]arında lıu eser srk srk zi'kred'ilmiştir. Yiız
yrlclaırı uzun bir sür,e ,içinıde ;Iou büyük ve karlşık mosele

üzerine Rus ve Batr Avrupa ibillginleri tarafinidan ya^-
lan yazılar toplu olarak göz önüne g,etiritr,ecek olursa,

Iiuls bilgini V. G. Tiesenüıausen'in 'devamlr ve esaslr araş-

tırmalarrnı takdirtre karşıılarnak gerelrir. onun topladığı
nlalzerneye dayanmadan Altın ordu tarihi üzerine hiç]-

lıir araştrrma yapıIamaz.

Burrdan yiz yıl örıoe o],duğu gibi, Altın ondu prob-

lemi bütün genişliği i]e tekrar kar'şımıza çlkmış bulunu-

}'Cüı'.

Frd,hn'in, Grigor'ev'in ve Savel'ev'in yaşadıldlarr de-

virde Altln ondu tarihi ile arı:cak Rus tarihi araştrrrcrlarr
r'e doğu uzmanları ilgilenmiştir. Mamafih Altın ordu ve
ı'nun Rus tarihirlde oynadrğı rol üzerine o d'evirde biile

] V. G. Ticsenhııusen' a. y. II. c. (İzvleçeniya iz per-

siılslçi.x sııçinoni.y, s<ılırırnnrc V. G. Tizcngauzenom i obrabotannre

A, .\. llrınııısl<cviı;ı'rıı i S. ],. Volinınr). Moskva - Leningracl, 1941.

cİRtŞ

cI,oğru nokta-i nazarlar ileri sürülmüştür. Burada Frğİr'n'in

1832ıde söylelttiği sözleri zilredelirn: "Bir"de Aıltın ot'du,

l\4üs]ıtirnarılarda Cu,çi uÜusu adr i e tarunmış olan Moğol

sülAlesinin iremen hemen iki brıçuk yüzyıl süren hakirni-

1eti, Rusyi için bir afet ve felA.ket teşkil etmiş, onu ka-

yıtslz şartsız 'bir esaret altına alarak prenslerinin hayat

ve mukadderatıyle oynamrştr; bu hAkimi5ıetin, yurdumu-

zun rnukadderatrna, rnüesseselerine, teşkiüAtrna, idetleri-
n,e Ve ditine az çok tesir etmesi ger'ekir."' Faü<at A]tın or-
ctu tariıhinin yalnız bu bakrmdan araüştrlrlmasryle yetini-

tremez. Altın ordu lhanlarrrı,dan ve oıılarla ilgili beylerıden

başka, Altın orıdu'da büyük bir yerleşik ha[k kütles'i ya-

şıyor, şehir,lerde sınai faaliyet ve kü;ltürel ürayat gelişi-

5'ordu. Özet olarak, Altrn ordu'da Tatar ardan başka,

yerli bir hatrk kütt'esi de yaşıyorıdıu. Karışık'bir etnik man_

zara ğösteren'Jıu kütle, ayrı hir lrayat sürüyord,u. Bu ha-

yatın iztreri, maddi kültür ve sanat akıideilerinde, bir de

J'-omşularla dJan karşllıklı kültürel münasebettrerde ınu-

]ıafaza edilmiştir.

Rusya srnrrları. içindeki rnilletlerin tarihi ve ,lrer

şey,den önce Rus tariıhi bakımından Cuqi uılusrr veya Al_

lın ordu, ayrr bir cleğer arz eder; Moskof ıdevletirıin ku-

r tl'luşunu anllarnak için Altın orıdu tarihirıi bilmek ldzırn-

tlır. Rus milleti Atın ordu ile kaihramanca müca,d'eile et_

ırıiştir. Fakat son zaman]ara ka'dar Rus tarihçiıIeri ,4ltın
()rdıı tarilhine ait zengin kaynaklardan yararlanrna,mış-

lllrdır. Çünkü bu kaynaklara dayarran sistenrli, hilimsel
tııplıımalar' yapllmamlstı. Bugüne kadar Altın ordu'nun

IX

I v. (1.

ı lı 1xıı'ıl ), l-ı5İı,

\
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x A. YAKUBovsIiİY

tarilri üzerine 'büyük ,bir eser vücuda getirilememiştir.a
A. N. Nasonov'un Rus krorıililerine ve doğu kaynakları-
nrn tercürnetrerirre istinaden yazılan Tatarr i Rus' adlr ese-

ri, ıbu tıoşluğu bir dereoeye ıkadar do,],durabilir.

Doğr"udan doğruya Altıın ordu tarihine t'emas etme-
nıekle ,b,erailıer, I. P. Petnuşevskiy'in araştlrmalarr Altın
ordu tarihi ba'liımırrdan çok ıdikkate değer: a) K vopro-
su o prikreptrenii krest'yan k zemle v lrane v 6poxu mon*
gol'skogo Vladiçestva. Voprosr istorii, 1947, No. 4; b)
oqerki po istorii feodal'nıx otnoşen,iy v Azerbay'djane i,

Arıııenii v XVI _ naçale XIX v. Leningrad, 1949. Ayrı-
ca bakınız: A. A' Ali - Zade, Bo 'iba Zolotoy orfu i 'gosu-
clarstrıa ll'xanov za Azerbaydjan. IAN AzSSSR, 1946,

No. 5, 7.

orta Asya kavirrıllerinin özelliktre XV. yüzyıldan son-

raki tarihini anılarnak için ,de Altın ordu tarihini bilrnek
g_erekir. Özbek hanlarrnrn orta Asya'yı hAkimiyetleri al-
tlna almalarlnln, Altın orldu'nun XV. yüzyrlrn ortasında
ciağılmasryle'sı]kr sıkıya ilgili olduğurı:u biliyoruz.

Son o]arak, Altın ordu tarihini bilrneden Kazan, Kı-
Ilm Ve Ejderlhan han]lı,k]arının tar,ihi de anlaşılamaz. Çün-
]<ti bu 'hanlıklarrn kurulıışu Cuçi ulnrsunun ,dağrfimasıytre

ilgilidir. "Güney Rus ibozlorları"na, Kuzey Kafkasya'ya
ve Hazar Denizi iıl,e Aral gölü arasmdalki hozkır]ara gelin-

I Hammer'in yukanda zikredilen eseri çoktan beri her ba-

l<ıı-ırtlırıı cskimiştir. 1943'te kitapçı Otto Harrassowitz, Leipzig'de'
l;ii.yül< bir kitap neşretti: B. Spuler, Die Goldene Horde - Die
l\ltıırgolcı'ı in Russ]and Q223-1502). Mamafih birçok kaynaklara
ll;ı.\lııııııı llu escrin yukarlda zikreclilen boşluğu dolduramayacağr-
ııl iliıvt,t,ıltıjinl. Al<ademik bir şeki] taşryan bu kitap, bi]imsel bir
ı.sı'ı' slıylllıİııiız. Çi.inkii Spulcr'in Iiitalır Rus tarihinin seyrini ve
ll'ıısl;ıı'ııı'l'lıliıı'liııİiı ylı;ıtıI<lltrı ımtir'ilrlcleyi cleğiştirmiştir.

cİnİŞ

ce, bu ikuvvetli devletin kucakladığı bu geniş alanüarrn

tariüri 'de AItın ordu tarih,i iüe ilgİJlidıir. Sonra, Tatar Cum-

huriyetinin tarihi de Altln ordu tarihi ile bağldır' Bu_

gün ıbu alanda oturan vo ıher şeyderr 'önce ieski Bulgar-

larrn torunu o]lan Tatar]arla Altın ordu arasrnda gerek

siyasi, gerek küItürel bakundan sıkı ibir münasehet var-

dır. Bu duru'm karşısrnda, Altın ordu tari]hirli yazrnak,

tarihçiiler için eski bir bonç teşkil eder.

XIX. yüzyil,da ve XX. yüzyılm illk yarrsrnala zengin

nralzelme toplandığı göz önüne getiritrecek olı.ırsa, iılk hakış_

t:,, hu eserin artık kolaylıkla yazılaIbileceği il:eri sürüIebi_

Iiı'. Fakat bu, yalnrz ilk baklşta bröyleclir. Çünkü kaynak

Ve ma]Zerndler, ;bir bakma göre b'ol, bir bakıma göre de

azdır. Bu dururnu izah 'ed'e],im. Altın ordu tarihine ait

lıirçok kaynaklar vardrr. Bu kaynaklar muhtelif dillerde

- ftgs, Yunan, Latin, Çdk, Arap, Errneni, Türk, Acem,

Gürcü, Moğol, Çin v.h. _ yazrlmrştır. Tarihi vakayina-
nıeler, gezginlere borçlu olduğurnuz hatrralar, gi'bi yazılı
kaynaklandan başka, ıhan yarlrkları, resmi muhahere ör_

ı:ekleri gilbi ibelgeler Ve maddİ kültür Ve lsanat abid'eleri

giibi arkeolojik eserler vardır.

Bundan yiz yıI önce, Altrn orıdu başşehri Saray
llerke'nin rhara'beleri alanrnda, Carev adh ufak Rus ka-

slıbasrnrn bulunduğu yer'de ilk Rus arkeologlarrn]dan Te-
reşçenko tarafindan birkaç yı[ süre ile sistemli olarak
]iazrlar yapılmı,ştı. Bu kazılarda dlde ddilen 'eşyanın hti-
yük bir lkrsmr, Errnitaj Müzesinde muhafaza edilmekte-
llir. Doğu şubesinin ,büyük sergi Salon]arrndan birini dol-
llulan hu ,eşyalar fevka]öde übüyük ;bfu örrem taşır.
(jüııkü ibunlar kıize AItın orıdu şelrirlerinin kültürel du-
ı'ıımrr tizorinc yazılı kaynaklandan faz,la biJlgi verirler.

\
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Bııgünkü bilimsel şartlar karışrsında Altln ordu tari-

}iine ait bütün kaynakları hir tek araştrrrcrnın okuyup

anlaınasrna imkAn yoktur. Çünkü ısaydrğırnılz kaynaklann

clilini anllayacak lhe'men üıernen ıhi'çbir araştırrcıya rast_

lanamaz. Böyleliıkle, ya|nız hu ,durum dahi bu problerı

iizer'inde tot'lu oilarak çalışmak mecbtrriyetini doğı.ıruyor.

]Iamafilı kaynaklarrn çokluğıuna rağmen, Al'tln ordu ta-

rilrinin bütün sosyal ve siyasi yönlerinin etraf'lr surette

anlaşılaırıadığınr acrnarak söyleyelim. Kaynakların ma_

hiyetini bilen tarihçiler arasında son zarnanlara kadar

lıüküm süren - yersiz - lıir nokta-i nazara göre, Altın
ordu'nun geliş'me dewinde, yani XIV. yüzyıl,da bile sos-

yal münasebetleiin ana çizgilerini gösteren bir tablo çi-
zjlernez. Ger,çekten, Aütm or,du1da birçok önem]i iç teşeb_

Jlüslerin tarihi kesin o]arak tespit e'di]lernez. Her ]ralde.

bugün AItın ordu'ntın ,iç ve ,dış hayatına ait olaylarr kro_

roloji sıraslyle anlatrnak i'mkinsızdır. Hanlarrn saltanatr-

na ait kronoloji mesele'erjrlde üıille lrenüz kesin bir açildlık

5'oktur. Altın ordu tarihine ait araştrrmala::da tesadüf

ec'li]en bu güçlükler, mütweffa W. W. Bartıhold gihi bir-
ta.krm tarihçileri yersiz bir karamsarlığa sürüklemiştir.
onun yazılarl araslnjda Altın ordu ile ilgili korıulara talr-

sis edilen araştırma[arrn azlığr krsmen bu şekilde izalr

ec]ilebilir. Karamsar olmak için ortada birtakım sebepler

t;ulunmakla beraber, \^r. w. Bartho]d'ün lhaksız olduğu

nrtrlıakkaktr.

Cuçi ulusu üzerine bir kitaba rnuhtaç oldrığ,ırmuzu

l.ı,]<clir eden bu satrrlarrn sahibi, Altın ordu'nun lruruluş,
t'clişme ve çökme tariıhini (xru - XV. yüzyıl) yarnak gibi
ığır bir tidev almıştır. Doğrudan doğruya kaynaklara da-

\'iıırllarak yazı]lan bu eser, ,bu meselede ıbillimin bugünkü
ıluntımuııı-ı yansıtmalltta'dır. Mümkün dlcIuğu k:ıdırr faz;la
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kaynaktan yararlanmaya çalışan yazar, yalnız yazılı kay-

naklarla y,etinmeyerek, arkeolojik veı:'ilerd,en d'e yararlan-

mrştır. Yazar ıbu gserde sadece en önem}i oluş ve olay-
lan tasvir etmekle kallmayaraık, a;iTlca XIII _ XV. yüzyıl-

]anda Altın or,du'da, Rusya'da ve orta Asya',da giiae gaT-

pan sosyal ve siyasi gelşrneyi ıde izaha çal-ışmı'ştır. Bir
yandan Rusya'nın, bir yandan ,da orta Asya clwletlerinin
geili"şmesini hilmeden Tatar devtretinin - Altrn oı'du'-
nun _ no gelişrnesi, n€ de ,gökrnesi anlaşıJlamayacağı ınu-
üiakkaktır. Bu eser, ' u tarihi nokta-i rla,Zatr göz önünd-e

tutmak suretiyle kalerne alrnm:ştır.

Alltın ordu, herhangi bir karımin norrnal gelişrnesi

sonurıda l<ur;ulrnuş bir dwlet sayilamaz. Bu ,devlet, ya-
bancı topraklann cdbren İşgaliyle ortaya çılaruş suni hir
l<uruluştur.

Tatarlar, D'oğu Avrupaida, eski hir kültliire ve kan-
şık bir etnik teşekküIe ,dayanan kryr ş*ıirleı:ŞIe Kırı,m'ı,
}iu,lgar prerısliğini, alım satrm faaliyeti yapan rııedent

Volgal,kiiy ve ,şehirl'erini, rnesdlA karşık yerli halk kiitlesi
(Hazarların, Alanları'n, oğuzların ve yerleş,ik üıayata ge-

1.gn lKu.manlarrn kalıntıları) ile Saksın'r Ve Krrnr€ınlarrn
işgal ettikleri lgeniş Güneydoğu Awupa bozkırlanru al-
ıııışlardı. Bu ıböIgelere zengin şhirleriyl'e rııedeni HA-
ı:izm ve Klızey Kafkasya ıda ilhak ediknişti. Bütiin bu
IüIgalerde Tatarların ı}ı6,kinıiyeti altında bir dev{let kurul-
ınur.ştu. Tatar hanlan, lbaşlangıçtan beri AItın ortlu boz-

kırlıırlnda göçdbe a]haıl{nin artmasryle sayrca çoğalan
liuvvetli Moğol - Ttirk hirliklerine dayanıyorıla:ıdı. Hü-
ktiıııdarlar, yukarıda zilgedilen mederıi biiılgelenden gelerı
golirler, llus topralılarınıd.an, çiftçilik yapan ktiy ve şe"
lıiı'ltıllen alınan vergiler ve nihayet Tatar üıanlarrnın,
Miislüırııan tacirlerin yarrlırn:yile t}ıornşu üIkelerle yaptık_
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]arr ticar,et sayesirrde büyük bir servet toplamlşlardı. Vo[_

ga boyundaki Altrn orıdu şehirler'inin geli:şrnesi, üretim

kuvvetlerinin normal geli'şrnesinden ziyaide, başka kavim-

]eri istismar .etrnek suretiylıe elde edilen servetilere daya_

nıyor'du. Altın ordu'da görtlüğümüz mad'di v'e manevi

kültüri.in, Tatar ikuwetleriytre değil, işgal e'dilen alanilar-

ctaki kavimlerin eli, bilgiısi ve ka|biliyetiytre yaratıl'drğınr

da il6,ve ed,elim.

Altın ordu gihi bir ıdev,Ietin ancak ce]bir sayesirııde,

işgal edilen alanlandaki kavirrı,leri ısoymak suretiyle yara-

tıltrdığı muhakkaktrr. Ancak, ibu devlet Rus prerıslüi'kt'erinin

ve çalışkan ha'lkın gelişırnesini engeüleyeınemiştir. Fazla
olarak, Rusya, sadece Tatarlara kanşr rnukavernet giİster-

mekle ka,lmamlş, ayrrca .dltln orıdu'ya ciddi 'darbele'r ün-

dirmiştir.

Altın ordu'nun gökmesinin başsebebi olaralk, Rus_

yaida XIV - xV. yüzyııllarda köy ve şehir hayatının getriş-

mesi, srnai faaliyetin ve siyasi ol,gunluğun artrnası giiste-

rilebİlir.

Başka bir isebep olarak ,da, orta Asya'da yaşayan

Jıerleşik kavi'rrıl],erin gelişrnesi anılab,ilıir. Bu kavimler
için önemli hir engel teşkil eıden Altın or,du, allıln ve se-

ferıleriyle Maveraünndhir köy ve ışehirler,ini süreldli olarak

tehdit ediyoİdu.

Rusya ile Timur ve Timurlular devleti, Altın ordtı
dev etinin dağılıp yılclrnasında büyük bir rol oJznauuş-

]ardrr. Tatar hanlarınrn hütün kuwetine, Tatar oırdusı'ı-

nun Ru:sya'ya karşr yaptığı a[unlara, göçe e bozkırın
sağladığı süvari ve piyade askerlıerinin çokluğuna ve ni-
,hayet zaptedilen a]anlarıdan a]ınan vergilerin hüyiiktü-

ğüne rağrnen, Altın ordııı kültür bakımırıdan gd\miyor,
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üretim kuvvetleri artmryordu. xIV. y.jzyıl.ın son yarl-
srnda ve XV. yüzyllda Rusya, feodajlleri yerı:erek nıerkezi
bjr feodal devlet kurmuştrr. Halbuki Altın ordu üiarışü-
lıklardan kurtulamamrş ve mulrtelif klsımlara ayrıIlmrştr.

'İşte eseriııizi yazarken bu esas pr'ensipleri göz önün-
,rle tutmuş ıbulunuyoruz.

okuyucunun takdirine ısunııılan llıu kitap, üç böli.irne

aylllmlştır. Birirıci bölüm, Altın ordu'nun kuruluş \re ge-

lişm'e 'dewini (XIII - xIV. yiizyrl'lar), ügüncü btiliim Al_
t:n ordu'nun çökme dewini ihtiva ediyor. Birinci biilü-
mü A. Yu. Yakubovskiy, ikirıci bdlrii]rnü B. D. Gr,ekov,
ti,çüncü bötrürrıü A. Yu. Yakubovskiy yazmıştır.

Bu 'defa birinci ve ikinci höltirnlere örııemli i]^öveler

1'apıImıştır. Üçüncü bölüm i]lk idda olaralk neşredıiliyor.

Kitaba il6,ve eıii'len erı:ddksler Ermitaj Müzesi ıııemur-
]arından K. A. Rakitina tarafirı:dan ,düzenlenmrştir. K.
A. Rakitina, Altrn or,du tarijhine ait bibliyografyanın
toplanmasrna da katı'lmrştır.

A. YAKUBOVSKiY
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BIRıNCI BöLÜM

xI - XIII. yüzyrllarda Moğollaıın gelişiııden önce

Deşt-i Ihpçak (Kıpçak bozlurr)

Dneprıden lbaşlayariH'lVoıg.'-., doğu tarafına ka,dar
tız,anan "güney Rus bozkr'larr" ad]r geniş dlan, XI. yüz-
1'ılJdan XV. yüzyıla kadar ıdoğu (Arap ve Acem) kay-
ııaklarırı,da "Deşt-i Kr14ak'', yani Kıpçak bozkırı adrnı
l,ilşrmıştrr.l Kıpçak ailr Rus kroni,lçlerinde 'geçmediği gihi,
Ilizans kroniklerinde de amlmaz. Bunun yerine eski Rus
k ı'oniklerinde "Polovcl" tabiri, Bizans kronik]erinde ise
"l(uman'' adı kullanılmıştır. Latin ıdil'iııde yazan yanav
l;,r d:ı bu tabiri orrrrrrrrıişlar,dır. Kumanlarrn etniık teşek-
kiilii meselesi bilirmseL araştırmalarda sık sık e'le alınmış-
!ıı'. Son olarak bu mesele ıhakkında Marquart, W. W. Bar-
tlıtıld, D. Rossovslıiy ve Ponornarev taraflarrndan birta_
kım fikirler ileri sürülmüştür. Fakat ıbu hususta iher şe''
yiıl aydınlatıldığı iddia edilernez.' Doğıı,da Kıpçak adınr
liışıyaır bu lltavmin "Polovcl'' adını nasıl aldığlnr tenvire
ıiiı"işırrcyerek, 'bu kavmin XI. yüzyılın sonun'da bütün

' w. w. I]arthold'ün izah ettiği gibi, Kıpçaklar daha 1030'da
llı|l'luııı'(. l<ıımŞu o]an a]aılarda otuıuyorlardı (V. V. B a r-
ı ıı l'ıl, Nııvıy trud o polovcax. Russkiy istoriçeskiy jurnal, 7. c.,
ı,l$ s.). Yinc W. W. Barthold'ün izah ettiği gibi, "Deştri Kıpçak"
|ıılıiı'iııı. ilk tılııral< XI. yüzyıl yazarlanndan Nasrr-i Hüsıev'de
ılısllıııııl' (;l. y. 1'l13. s.).

' M :t ı'ı1 u;r ı' t, Über das Volkstum der Komanen. - Bakı-
l|l,l w tliıııg unıt.J. Marquart' osttürkische Dialektstudien.
liı.ı |i1', 1l;1.1. V. V. l}artol'd, a. y. 1. not. - D. Rossov-
', lt l,ı', tııııisxıı.|ılcniı. ;ııılovccV. Scminıırium Konrlakovianum, VII.
ı'ı.ııllll' t', I'ı'ıılılı. A. Pıın0mııreV, Kuman-1xrlovcr, VDİ,
l!l l(), Nıı. il _ ,'l.

t
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Deşti Kıpçak'a h1kim o],duğunu helirtelirn' Doğu bilinı_'

üeri uzmarıilarlnln ve Rus tariihçiler'inin lou yoldaki gay*

retlerine rağmen, Kumarı]larrn Güne}ıdoğu Avrupa'da or-
taya çı'kma]arrnrn kesin tarihini araştırmak lıoş yere*

ernek sarf etmek olur. Kumanlalln, yani lÖpçakların bü_'

yük siyasi olaylara karrşrnalarr ancak XII' yüzyılın ilık yıl_"

tık sık sık zikreder. Lavrent'evskaya letopisıe göre, Ku-_

manlarrn iştirakiyle ilık göçebe akını, 1054'te yaprlmıştrr''

Ifimeklerin batr kolunu teşkil 'eden Kuırıanlar, Volga itre'

azlığlndan dolayı bugünkü durtımda bu toplurnun s'iyasi

ve içtimai teşkilitı ilrakkırıda tam bir fikir vermek şö5diı
clursun, bunun sch6matique hir tablosunu dahi gizemeyiz"

Buna rağmen, Deşt-i Kıpçak'ta tıüküm ısüren hayatruıı

birtakım çizgiıleri oldukça açrk olarak anlaşrhyor'

FIer şeyden önce sınırlar, ekonorni ve nüfus durumuı

hakkırıda lbıir fikir edinilebilir. Deşt-i Kıpçak'rn srnrrlarr-
nr kesin olarak tayine imkln yoktur. Bunun yegAne se"'

bebi, kaynaklarda srnrrlar hakkında XII. yüzyıla ait''

kayıtların azlığı değildir. Çağdaşlarrn bu ıhususta hir fiki'n
sahibi olmadıklarr'dü,şiinülixse, srnrrlarrn kesin olaıalç.
tayininirı ne kadar güç olduğu anlaşrlrr. Her hai,de, Gürıey-

ı Lctopis' po Lavrent'evskomu spisku, 1910' 158. s-
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ı.loğu A'i'rupa srnrrları içinde Dneprle kadar uzanan top-
ııaklar, gliney,de'Krrım, kuzeydoğtıda Bulgar bölgesine [ra-
.ılar orta Volga havzasr, güneydoğuda Vollga ağn ıhe ıbirlik-
ie Kıpçak topraklarrnrn Avrupa ibiilümiinü teşk]i'I ecliyondu.

Rus tari'h]eri Kumanlarr gerrel olarak }ıaİis goçebe

lsayaı:lar. Bunun kıüyük Lıir hata olıduğu nıuıhdkkaktrr.
Kunıanlaı'ın esas kütlesi göçebe hayatr sürüyordu. Ancak,
Kumanlar arasrrrda yertreşik hayata rgeçiş processııs'ü ar-
*ik 5'er yer ibaşlamıştı. Esasen bunun başka türlü o]rnası-
'ııa imkin yoktu. Feodalleşrrıekte oılan hir düzene tabi bu-
']_unaıı göçeıLıe'lerin, tarım,bölgelerine bitişik a]an,]arda yenle-
,şik llıayata geqtiklerini 'tıilliyoruz. Bu o[ay, Yedisu ve HA-
ı:-izm tarilıinde müşaıhede edilrrliştir. Yedisu'da IX-XI. yüz-
ylllar arasında Türıke,şler, oğuzlar, Karluklar gibi gt&ebele-
rin rlikkate değer yeııleşırne proc€ssus'ünü 'görüyoruz. Bu
'.ılayl yerleşik Soğd halklnın Türkleşrnesi takip etrrı:iştir.'
JlArizm'e ge,lince, aynr processus, b,ir yandan oğuzlar
'('lüiıkmenler), bir yarı,dan ,da Kıpçaklar gıiibi gtiçe;belerin
'I'ürkleşmesinde göze çarpar. Bu olay, iHdrizrrr'e bitişik
lılanl:ırda olduğu gibi, HArizm',dıe de müşaihede ıedilırıiştir.
trjzuı'ı zaman 'devam eden ıbu processus, aşağııda göreceği-
:ln'iz gibi, bu ülkoile konuşulan HArizrrı dilinin XIII. yüz-
'y'ılda kuvvetle Türkleşmesine yol açmıştlr.' Aşağı Volga
,,lıavzıl-^ının, Don alanının, Kırıtrn'ın, krsmen Dnepr havza-
;ill)Il] Ve hattA, Bulgar böIgesinin tarırn alanlarryle doğru-
.'lan tloğruya temasta hu]unan Kumanlarrn ,da aynı pro_
^*Cssrıs'ıı .geçindiikleri muhakkaktır.

' V. V. Barto]'d, K Voprcı,su o yazrkax sogdiyskom i
,t\iII\li()llt. Iran, I. c.,36-38. s.-KAşgarlı Mahmut, I. c.,30 ve
ı:l ı. .

l'llıno Carpini kendi devrinde HArizm'de artık Kumanca,
''Jl|ıi l(ı;ıçiıkçır konuşulduğunu anlatıyor (Plano I( a r p i n i, ls_
i.i|'i.y,ü lıı()n,_rtrlov. - Vil'gel'm Rubruk' Puteşestvie v Vostoçnre
.;ll'ı|ıll A. l. Miılcin teı'cümesi, S. Peterburg, 1911, 24. s.). S. P.
'J\ılsıll\r'llıı:ıı'l<ctılt1ii l<uı'ulu tıırafından Hiriz,ım'de yapılaıı l<cşif-
tı.ı'll. il11ili <ılııı':ıl<, stın yıIlırtlıı" I[arizm rlili üzcrine birl<aç yazı
.';'ıkııııılır



N. Aristov'un ,daha 1877'ıdre çıkan "o z:exTı]re polovee-

şehiflerinin bulunduğu alarr'da, Donec Kıpçaklarr yerxeş-

ıniışti. D'on havzasında Don Kıpqak}arl otururdu'" orel"

ile ,Samara arasınıda, Drrepr'in doğu kollarr alanında, orelı
Krpçakları yerleışrnilşti.'? Aşağı Vollga lra'u'zası, hiç olmaz-

sa, ,istiklA.lini 96l5',te ka/beden .Hazar krallığı 'dewirlden'
haşilayarak faal bir hayat geçirlmişti. Burada lşehir}e1e"

eı.iımış tanlalara rastlanüğlnr, 'canlı bir ticaret yapıldı-

ğınlhiliyoruz. 965'te Svyatoslav'rn,'Hazar krallığının'
başşelhri ltıııi tahrip etrnesinden sonra kültür 'hayatr ıbura-

da sona ermemişt,i.' Aşağı Volga havzasrnr ve Volga ile'

ALTIN oRDU'NUN I(URULUşU vE GELİşMES!

1 N. Aristov, o zemle poloveckoy (istoriko_geografiçe-
skiy oçerk). Kiev, 1877.

2 K. V. I(udryaşov' Poloveckaya step'' ZVGo, Yeni se--

r1, 2. c., Moskva, 1948, 134. s.

i| Letopis' po Lavrent'evskomu spisklı, 1910' 63 - M' s' IJ.azııı'

]rağanlığrnrn çökmesinden Arap coğrafyacılanndan İbn Havka]i

rle söz etmişse de, başka bir tarih (969) vermiştir; mamafih Lııv-
rent'evs]<aya letopis'e inaımak gerektiği anlaşllryor. BGA' II' t: 

'

28I, 28,t, 2tt6. s.
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Dnepr arasındaki bozkır alanlarrnr işgaü eden Kumanlar,
önceki 'devirıden zengin bir miras aldrlar. Al-ornari'ye
göre, Altm ordu'da Ve Vo,lga hoyunda birçok işl'enmiş
topraklar var,dl. Aşağı Vol'ga ılıoyunda çiftçiılikle uğraşan-
Hazar köyleri sıra,lanmıştı. Bu atranlarda yavaş yavaşi
Kumarılar ,da bu hayat şeklini benirnsemişlerdi. xII -
XIII. yüzyIllarda Hazanlardan ıheımen ,hernen ıhiç söz edi'l-
memesi, ancak bu suretle izah olunabitrir. 1240'ta Moğo-
listan'a gi'derken Deşt-i Krpçak'tan ıgeçen Plano Carpini'-
nin anlattrğrna göre, Kırım şelhirılerincle, Bnllgar a]anında
ve ]ıatta Hdrizm'in başşehri Ürgenç'te Hazar tüccar ve
t-snafina tesadüf etmek rııümkündü.' Hazar köylülerine
gelince, bunlar dilfurini ve hatta ayrr etnik tip,lerini de

.vavaş yavaş ,ka9be,diyor]arıdr. Don ve aşağr Volga havza-
sinıda krsmen yerloşik hayata geçmiiş olan Kuman'ların
gerek lisani, 'gerek etnik bakımdan daha krıwetli olduk-
l;ıı'ı anlaşllıyor. Sovyetiler Birliğinin Güney,doğu Avrupa
lıiilümünde, Kumanlar dew,inde, Hazarlardan başka, o-ir-

çıık Alan zümrelerine tesadüf ediliyorrlu.

(lerek doğu ve Bizans kaynak'larından, gerek Rus
ltrıııriklerinden anlaşıldığına göre, XI _ xI[. yüzyıllar,da
vıl lıutta XIII. yüzyılda, yani Tatar devrinde, A]an tüc-
ı'iıı'liırı ticaret ,hayatında ,önemli bir yer tutuyordu.'9 Bu
ılı,viıılc Bulgar alanı" i]e orta Asya, Kafkasya, İran ve
l lz:r,l< I)oğu arasında Volga yolu vasıtasıyle büyük bir ti-
ı ııı'tlt Vapıldığı gibi, Krrım'a gi,den bozkır yoilunda da ge-
ııiş [ıiı' i.rlım satl,m faa)liyeti o]urdu. Krırn ile ltıir yandan
'|'ı'lılız<ın, ,bir yandan da rstanbul arasrn'da büyük bir tica-
ı'l,l, 1.iı1ıı|ıt'dı. Rtıs prenslikleriyle de ticaret kuru']mustu.

lliızaılardan başlayarak Altın ordu devrinin sonu-
ıılı, .ylıııi VIII. yüzyıldan XV. yüzyıla kadar Güneydoğu

I l'llıııtı Kiıı'pini

v

' |'l;ıııtı I(;ıı'pini - V. RubruI<, iı. y. 24. s.
'|'i l,s ı, ıı ll ;ı ıı s (, n' il. y. r. c., 47. s. (Arapçiı mclin), 55.
1'ıı lı.ı'ı'iiıııı,).

V. G.
s. (Ilus-
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Avrupa'nrn hayatında ,önemli bir rol Oynamlş olan hirinci
yol üzeriıd e biraz duralım. Itiı'in ,Svyatoslav tarafirıdan
965'te talrribine rağmen, Vo],ga yoluyle yaprlan ticar'et,
geçici olarak azalmakla beraher, büslbütün ylkılmamrştı-
Volga yoluyile yapılan ticaret meselesi - özelüik]le X-
yüzyll Lıakımrndan - 'doğu uzmanlarr tarafın'dan oıllduk-

ça etraflı surette araştrrrlrtııştır. orta Asya tarilıinin en
büyük araştrrrcrsr w. w. Bartholid'ün "Turkestan v 6poxu
mongol'skogo naşestviya" adlr es'erinde, X. yüzyll Bul,gar

a]anııdan Volga yoluyile 'Hirizm'e sevk edi]en ma]ların
bir listesi zikreililmiştir. Bu dikkate ,değer liste, X- yüz_
yıhn ikinci yarrsrnda yaşayan bir Arap coğrafyacısrndan

- al-Makdisi - alrnımıştır. Bu listeyi Barthol'd'ün tercü-
rne ettiği şekilde aktarryoruz: "Samur, kakım, 'gelincik,
zendeva, Sansatr, tilki, ürunduz' tavşan ve keqi kürlileri;
mumlar, oklar, akkar,'ak ağacı kahuğu, kalpaklar, baılık
tutkalı, iba]ık ıdişleri, kunduz yağr, amber, işlenmiş at
rieritreri, bal, ceviz içi, doğanlar, krlrclar, zııhlar, kayın
ağacr kabuğu, Slav 'esirleri, koyunlar, inekler... Bütün
tıunlar Bu}gar alanından ğe]ir.''r Bu listeden anlaşıldığına
göre, kıu ticaret, kürk giıbi lülks eşyaya ıirıJhisar etmekten
lızaktı. Kürklerin yanlnda "işlenmiş at deriılerine'', deri
işlenmesine yarar kabuklara, esinlere 've ihayvan]ara
rastlanıyor. Bilindiği gibi, Kumanlar ,devrinde geniş öl-

çüıile ibüyüyen iBulgar, ydınız kürk ticaretiyle değil, ;deri

tıcar,etiyle de zenginle,smişti. Hatta ıbu mallardan hangi-
sinin en önernli gelir ,kaynağı ol,duğu tartıışilabilir. Visu,
Viru, Yura kahilerinin oturduğu "karanlr]ilar ülkesin-
cıien" Bulgar alanlna gdlen kürklere karşılık, Kafkasya'ıdan
nadeni eşya gelirdi. Bu eşya araslnda Al-Garnati Azer-
ba5ıcan kılrçlarrnı 'Iıaydeder ki yapım yerinde bun]arrn
dör'dü bir dinar ederdi. Bir dinar beş altın ruble tuttuğu-
na göre bir kilrcrn fiyatı 1 rullole 25 kopekti.'

' V. V. Bartol'd.
şcslviya, II. c. 295. s.

: Al - Andalusi
]92İı' 11tJ. s.

Turkestan v 6poxu mongol'sl<ogo na-

al - Garnati; Ferrand baskısl, Paris,

xI - XIII. yüzyrıLanıı.ı nnsr_t xrpc-q.x

Btıııirn gibi, özol bir önemi olan esir ticaretini de zik-
retmek icap eder. rran'a, orta Asya'ya ve diğer doğu
meıırr]eketlerine,gi,den esirler, büyük kafileler halinde
Eulgar r.e ltil .pazarlarından geçerdi. Bunlar arasrnda
Slavlar, Ruslar, Bulgarlar, Burtaslar, Peçenekler ve Doğu
Avrupa'nın yerleşik ve göçebe kavim'Ierine mensup [baş-

ka esirler bulunurdu. Hemen ıbütün Arap coğrafyacıları,
eserlerinde, esir ticaretinin Volga ydlundaki ahm satrm
],areketlerinde oynadığı büyük rolü he]irtmişler,dir. Arap
coğrafyacısı İbn Rusta (X. yüzyıl)' i']e Acem coğrafyacrsı
Gardizi (XI. yüzyll)'?, Volga ihavzasrrr,da oturan kavim-
lerin birbirlerini es,ir etmek matksa,dıyle aralarinda sa-
r,aştıklarını ve esir ettikleri düşmanlarınl' esas a]rcılarr
ıloğu tüocarları olan yukarııdaki pazarlarda sattlklarrnr
iınlatırlar. Bulgar',dan Volga yoluyle yapılan ticaret Kır-
nıan]ar devrinde kesilmemişti. B'u ticaretin gerek mahi-
yet. gerek eşya ,bakımrnidan herihangi bir değişikliğe uğ-
ramadığınr ıileri sürebiliriz. Yalnrz, bu ticaretin rnerkez-
ltıri değişmişti.

\rolga ağzlndaki ltiı'in tahribinden Sonra' bu şehrin
.yerini Saksın şehri almışsa da, hunun lrakkında kaynak-
ll,rda maalesef az ilıilgi vardır. Bilimsel eserılerde bu şeh-
ı iıı yeri konusun,da şirndiye kadar uzlaşıilamamıştır.
\Vcstberg ile Barthd]'d'ün fi&ri, ,bana ,doğru gibi geliyor.3
()nlara göre, Saksın, Volga ağzrnln yakınlarrnda, yani
,|ıugünkü trjderhan civarrn'da, muhtemel olarak eski ltil'-
:ıı yerinde bulunuyor'du. Salksın ıhakkında lheımen hernen
ı'ıı iinem]i biJlgiyi, XII. yüzyll lbaşrn,da Volga ü]kel,erini
\;ıılga ağzından Bulgar'a kaıdar ,do[aşan Arap gezgini
lıl-Andalusi al-Garnati vermiştir. A,l-Garnati Volga har,-

' lrGA, VII. c., 145 - 146. s.

l' () iı ı'rl i z: i, göçebclere ait }'arsça metin ve tercümesi
( \ı V. I}ıırltıl'd, otçet o poczdl<e v Srednyuyu Aziyu s nauçnoy
ı ı,|'yıı v lt]g;} - ]894 gg.' 120 s.).

]ı V. V. I] ıı r t o l'd, C)çerk istorii Turkmensl<ogo narodn.
'"|'ııı'l*ııreniyiı", I. <:.,:ıyn lıasım, 38 -:]9. s. - Vestberg, İAN,
llil)l).21)1. s.
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memiştir.1

Saksrn ahalisinin çokluğunu Guzların teşkil ettiğini

de al-Andalusi al-Garnati'den 'öğreniyoruz' Burada kırk

ibrahim 4|5't'e (: ]ro24 - |o25) Sebzvar ve Hüsre'vcird

şehirlerinde cami yaptrrmak için para gön'derdiği gibi,

I]orasan ıhıikimine de büyüık hediyeler yollamlştl'' Kro-
ıı,iklerdeki ,bilgi,lere lbakrlrrsa, Bulgar'ın son .derece ıbüyük
hir şehir olımasr icap ecler. Bu 'şeilrrin kalrntrları, Muıh-

tar Tatar Cumıhuriyetirıce, Volga Uspenskoesine bağ-

lı lbugünkü Bolgarı köyü civarrnca hulunmaktadır'
fpat'evskayaletopis', Suzdarl' prensi Vsevolo'd Georgie-

r.iq'in 1182'de Bulgar'a karşr yaptığı seferi hikiye ecler-

ken, Ruslarrn, müfrezenin bir klsmrnr kryı'da 'bıraktıktan
Sonra, "Bulgar topraklarına at slrtrn,da girdiklerini ve
Bulgar ş]ehrine yaklaştıkilarrnr'' kaydeder. "Ruıs krtaları-
rıln çokluğu karşrsında mukaveım'et edemeyeceklerini an-

layan Bulıgarlar, şehre çekildiler. Genç prensler şeıhrin ka_

pılarında 5ayalş[]a}a karar verdiıler."*

ı Al - Andalusi al - Garnati, 1925, 116. s-

I Zakariya Kazv ini, Wüstenfeld baskrsr, II. c., 402. s'
\. V. B a r t o l'cl, oçerk istorii Turlımenskogo naroda. 39. s.

ll Alıu-I Hırsan Beyhaki (tbn-Fandak), Tarih-i Beytral<

Tahr:rn, I31lJ ş. h. 53. s.

'l Ipal'cvsl<iıya lclopis', 787|, 'l22 - 42i}. s.

xI _ XIII. YüZYILLARDA DEşT_İ KIPçAK

Bu hikAye, Bulgar'rn yalnız büyük bir şehir olmaklal
kalııayara{k' ayrlca talhkim edilmiş olduğunu ıda gösteri-

y'or. Yukarıda zikdediilen _ XII. yüzyılın başlangıcında.
yaşayan - Arap coğrafyacısr, aşağıdaki değerli tıilgi ile'
Ispat1evskaya letopis'i bütünlüyor: "Bul;gar, Ç&h ağaclır_
dan inşa edilmiş bir şehirdir; surlarr ise rneşe ağacrndan-
dır; civarcia sayrsrz Türık kabile eri (oturur).'"

Şu 'halde, Bulgar ---- anlaşıldığına göre _ sık slk
yanglna rrıaİıZ kallan büyük bir şehirdir. 6737'ye Gn9,
ait hir kayıt ibu hakırrıdan dikkate d'eğer: "Tanıı din-
siizler'den yakında ,öç alacaktır; çünkü onlarrn Büyük
(Bulgar) şehirİeri yanmağa başladr ve şelhrin büyük
l<ısmr ıharap oldu."' XIII. yüzyılın ikinci yarrsında yaşa-
mış olup Cengiz hanrn kazarıdrğr zaferlerin tarihini yazar
Acem tarihçisi Cüveyni de Bulgar'ın lson 'derece kajlabalık
ve fetholunmaz bir ş'ohir olıduğunu belirtmiştir.' Bulgar'ı
Volga yoluyle Saksrn'a ve Hazar Denizin'e ıbağlayan yol
( Arap coğrafyacısr Yakut',un ifa,desine göre, XII ve XIII
yüzyıllarda Saksın'dan Marıgı'şlak'a,denizden gidilirdi'}
tımamıyl,e Kumanlarrn elinde hulunuyordu. Bunlar, IX --

X. yüzylllarda Ilazarların yaptıklarr gibi, ticaret gemiile-
rinden vergi alrrlardı. Bu suretle' Kuman lran]arrna bü-
yük bir gelir sağIadıkları anlaşıılıy,or. Rus gemileriniır'
XIl. yüzvllda Volga'dan Hazar Denizinin kıyllarına ka_
ılar gcldikleri hakkında kayıtlar var'drr. Ya;lnız ticaret ge--

mllcri değil, llratta |savaş gemil'eri ,de gelirdi. W. W. Bar-
tlı<ıld, "Kafkaz, Tur,kestan, Volga" adlr yazısında (7. s.)
.siivlo diyor: "XII. yüzyıılda Müslümanlar Derbent'i ve'
lllıttı Derbent'in güneyinde bulunan bazı eyaletleri ge-
q'ici <ılara.!< kaybettiiler. Bu savaşlara Ruslar 'da katılıyor-'
rlu. ll7l'r'e doğru R,us ,donanrnaslnln Bakü yakınında iboz'

gtlııa uğı'adığından söz edilir.''

Al - Anclalusi al - Garnati, 236 -237. s.

l'ıılnrıc sobranie russkix letopisey, VII. e., 136. s.

.l ıı w:ı y n i, Gibb Memoria] Series, XVI. c., I. böIüm. '
:12 l. s.

I Y ıı I< u l, Coğrafya sözlüğü, Wüslenfeld baskısı, IV. ı"
ll'i(1. s.

1tr
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Bu devirde VoJ;ga havzası ile doğu arasın'daki kültür
ı,t, ticaret ilişkileri o kadar kuwetli idi ki Kuman ordu-
suııca, orta Asya'nln, rran'ın, Kafkasya'nın feodal dev-
letlerinıde geniş öılçü,cle kullanılan mancınıklar vardı. rpat'-
evskaya letopis'te (1184) Kuman or,dusunda Müslüman
ı_istalarrnın y'andımıyle mancrnık ku.illanıldığı ıhakkında
:sc-ın derece ,değerli kayıtlar vardır. "Konçak, Rusya'ya
lrücum etti. Rus şeihirlerini almak ve yakma.lkla övünü-
yordu; çünkü anlattıhlarına g'öre, 'canlr ateş atan Müs]ii-
manlara ras,tlamıştı. Kuınanlarda sağlam yaylar vardı.
ı^u yaylarr ancak 50 kişi ku[]arıa[ıi'Iirdi."'

Bu kayıt, I(uman ordusun,da rnanclnrkların hulundu-
.ğunu ke,sin hir şekilde ispat ediyor. Bu mancınlk]ar kolay
,aiev alan mermiler atardr. Bu mermilerin esasrnl neft

;ıağı teşkil ederdi. S]ovo o polku f'gorevelde, Acem taibir-
]eriırle adlandırılan bu siüdhların kullanıldığı haklında
acık kayıtlar vardır.'

Bu kayıtlar vaktiyl'e Rus
skiy'jn gözüne çarpmrştr."

Türkoloğu P. Melioran-

Bu makineleri kullanan ustalarrn Hirizm'den veya
Kafkasyaldan hicre', eıJen Müslümanlar olduğu mu'tıak-
liaktır. Noft yağı Kafkasyaıdan (Bakfi'dan) gelirdi. Müs-
lüman göçmenll'erinden kronikte de açlkça söz edilrrıiş-
tir: "Ç,ünkü canılr ateş atan Müslümanlara rastlamlştı."
Bu "topçu sınıfı"nln doğuda ne kadar yayılrnış otrduğu,

l'{oğollardan önceki ıdevre ve Moğo[ ,devrine ait bütün
.\cem ve Arap kaynaklarrnın şehir kuşatmalarmr tasvir
cilerken irteş makinelerinden söz,etrnelerin,den anlaşr-
Iı_Vor.'

Ticaretle birlikte ıdoğrıdan IslÖmlık da Volga havzasr
srlJıirlerJne nüfuz etti. X. yüzyllda Bulgar'rn artık çoğun-

' İpırt'evskaya letopis', 428 - 429. s.
: Slovo o poll<u İgoreve, Dubenskiy baslcsr, 98, 150. s.
i, Turcckie Olementı v yazıke "S]or'a o polku tgoreve".

i()IIYS A}<ıır'l. Nıuk, VII. c., 296 - 301. s.;ZVo, XIV, XXII. s.
l Ilitssl<iız llın_al-Bibi tı poxotlrr maloilziyskix turrık na Sq-

.Iiılı. Iılılı>vt:t.v i nısskix v ııilql;ılc XIII v. ııdlı yazrnur bakınız.
\iız;ıııl. Vır.ııı. Alrltll. Nııul< SSSlt, XXV. <:., 57, 70. s.

xI _ XIII. yüzyrııanoe DEŞT-I KIPÇAK

]ukla bir Müslüııan şehri olduğunu biıliyoruz; Iti|'e gelin-
ce, X. yüzyıl Arap coğrafyacllarından lbn Havkaıl'in ifa-
rl,esine göre, İtil',del otuz cami vardı. XIII. yüzyrlın orta-
]ıırına doğru Mo.ğolistan'a giderken Volga havzasrndarı
gcqen G. Ilubruquis, Bulgar hakikırıda şöyle ,diyor: "Mu-
]lamır-ıet'in dinini buraya han,g'i şeytanın getirdiğine şa-
sıyolum.'" G. Rubr,tıquis, Volga Lravzasrnrn tarihini ftıil-
miyoncltı; yoksa böyle bir Soru Sormazdı. Volga havzasr-
n)n 

- 
özellikjl,e Bulgar ve ltiı (sonralarr Saksın) gi,bi bü-

yük merkezlerin - İslimlaşımasr, tıu hölgeye kütle üralin-
tlc gel,en ve i]:ıatta bu al;ına yerleşen tacir ve esnaf]'arrrı
tlsericlir. Bu sebep'l'e, Volga havzaslnln isl'ömlaşması, yal-
nız halife Muktedir'in 92l - 922'de Bu,lgarsrnirine gön-
tlcrdiği resmi elçilik'kuruluna atfo]unarrıaz.3

\ro}ga havzasr \/e gö4ebe Kuman bozklrr, Dnepr ile
()ka havza]arında bulunan Rus prenslikleriyle hemen he-
ıııcn fasllasız. ticaret nrünasetıetlerinde bulunmuştu. Boz-
]<ır ve aşağ'ı Volga havzası, orta Asya' Kafkasya ve iran
1ıazarlarında büyük bir rağbet gören buğday ile keteni
r lıInız Bulgar'dan deği), Ryazan Ve Dnepr topraklarrndan.
siığlıırdı. Arap ve Acem coğrafyacılarına göre, Derbent
1xızarları X. yüzyılcla, yani daha Hazar ,devrinde Doğu
..\vrupa'dan gelen esirlerina ve Rus keteninin ticaret mer-
liı.zi rıIarak tanınmlştı.

(}iiç'cbe Kumanlarln Rus topraklarrna yaptlkları de-
v:ııııIl a,liınların lrikAyes'i eski Rus kroniklerinde (Lav-
l'ı,ııtiııs 'ı,e lpatius rivayeti) büyük ilıir yer tutar. Bu ba-
ltıırrt|an Lavrept'evskaya letopis'in (1093) aşağıdaki kay-
ılı r;ıııı rlerece önemİiıdir: "Kumanlar birçok s,eferler ya.
1,;ıı'lııIı'liırklar'ln meımleketler,ine dörıdüler; ve şehirde_
;lll;ıli aı'lıktan zayıfladı, Ve onlara teslirrı oldu; şehri aları

ı I)it|ıiı ıioğrul;u İtiı'in "Hazaran" acllr ticarct mahallesinde
' I'l;ınr> Iiiıı'pini - V. Rubrrı]<, a. y. 96. s.
L |,ıılt'st'stvio lbn_l'atlitrnit nir V<ılgu, porl rcd. akad. İ. Y,

l( ı ııı.'l<ııvsl<rıgrı, ]939.
, Is l:ıh ri, ]](;A, I. <l., 'l'84. s. - l lın - I{avkal, BGA,

! l ı' ' l].l2' s.

1&
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Kumanlar onu ateşe venüler ve aıhaliyi paylaştılar"'''1
Başka ıbir yerde de (1094) şu kayıt vardır: "Hrristiyan-
1ar katliama malu,Z kaldılar, birçoklarr 'esir ,edilerek rnuıh-

telif meınleketlere dağıldılar...'" Kuman akınlarınrn çok-

_yer tutan ganirrıeti ,bu akınlar sayesind'e sağlardı' Kro-
ııiklerde Kuman akın]arrna ait birçok hikiyeler vardrr'
Eu akınlarda Kumanlar, ıg]rl..ir. g€çen ürer şeyi (Lıayvan'

insan vJb.) toplayıp götürüıler'di. Mamafilr Rus prenslik-

leriyle göçebe ibozkırr arasındaki irnünasebetlerin sürekli
-hir savaştan jıbaret kalldığını veya prenslerin Deşt-i Kıp-
.çak derinliklerine yaptıklarr akrnlarrn, Kuman hanlannıır
''o'Rus topralilarına'' yaptrklarr 'akınlarr tdkip ettiğini san-

mak'ibüyük bir yanlış olıır. Güneycloğu Avrupa ibu lba-

'kırn]dan istisnai bir durum arz etmez- Feodalizm dewin_
,,rle, tarrm bölgeleriyl,e göçebeler arasrnda yapılları savaş-
-lardan sorrra ticar'et rnünasebetleri başlardı. orta Asya,
Moğolistan ve Çin tar:lhi bu türlü olaylarla ddlrıclur' Hat-
ta Rus prensleriytre Kuman hanlarr arasrnda yapılan sa-
-r*aşlar, münasebetlerin normal seyrini takip etmesini en-
.gellemezdi- 'Tacirler, hiçıbir düşman hücurrıu ile karşılaş-
:rnak tehlikesine düşmeksizin mallarryle ibirlikte lbir yan_

dan öbür yana ser'bestçe geçerlerdi. Ipat'evskaya letopis',
|bu yolda d,ikkate ,değer bir o'lay veriyor: 1Se ere balşla-

ıtiıktan sonra Kumanlardan gelerek ('Rıtıslara) giden ta-

'cirlere rastl'adılar. Bu taciriler onlara Kumanlarrn... Xo-
:rol mrrı:ağr'boyunda ol,duklarınr ıhakıer verdiler..."* Bu olay-
<ıa higbir fevka]A,deli:k yoktur. Kervanlarrn düşman or-

r Letopis' po Lavrent'evskomu spisku, 1910' 217. s.

: A. V. 219. s.

:J Burada feodalizmin ilk devirleri göz önünde tutuluyor.
+ İpat'evskaya letopis', 429. s.
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dugöhları arasrnda serbestçe ıgidip gelnıesi feodal ,doğu

Alemi için son ,derece karakteristik hir olaydır. Haçlr se-
ferleri der,rine (XII. yüzyrlın sonuna) ait bir olay ıflxfia
zikredelim. trbn Cubeyr'in,anlattrğrna göre, Müslü,manlar-
la Haçlrlar arasrrldaki savaŞlar, ıkervanlarla yapılan tica-
r'ete sekte vermemiştir. Müslümanlarrn el,inde bulunan
Şam'rn tacir,Ieri, o srrada Haçlıların hA'kimiyeti altında
bulunan Akki'ya mallarry e beraber tam bir güven için-
dcı geçerlerdi. Srrasr .gelırnişken, İbn Cuibeyr'in bizzat bu
yolcuıluğu yaptığınr ilAve edelim. İbn Cubeyr'e göre ibu
geçrne serbestisi, muhasamata katı,lan taraflarrn zımnİ
Lıir anlaşrnaslna ,dayalur.

Volga havzasından ve Rus prensliklerinden Kırrm'a
v'e Tra]bzon'a giden yol, hu ıdevirde ticaret münasebetle.
rinde önemli ı)ıir yer tutardı. Trahzon'a kürk, keten ve
esirler,den başka, bu büyük müstahkem kıyl şe]Irrinin
muhtaç olduğu Rus buğdayr lda sevk edilirdi. Bundan ön-
ce, 5ıani X. yüzyıIda olduğu gibi, ticaret alanı Trabzon'-
dan Hemedan, Tebrlz ve başka yerlere kadar uzanrndr.
Bu ticaret llraklıırrda i[<i hik6,ye anilatı-nak isterim. Bun-
lardan birini XIII. yüzyılın ilk yarısrnda yaşayan lbir Arap
tari,lrçisine, diğerini Moğolistan'a giderken 1253'te Kı-
rım'dan gegen ıneşlrur franciscain rnisyoneri G. Ruıbru-
c1uis'e iborçluyuz. Arap tarilhçisinin sözleri henüz Kuman
clevrine aittir. Rubruquis'in gözlemleri ise Moğoltrardan
önceki ıdevre o kaclar yakındır ki bu iki rnetin Kuman
clevri lhakkında açlk ıbir fikir verebilir. Cebe i],e Sti,bö-
cley'in seferi hakkında (7223) İhn.ül-Esir ]bakınrz ne di-
1or: "onlar Sudak şehrine geldiler. 'Sııdak hir Kıpçak
(Ku,man - A. Ya.) şehridir. on]ar mallarınr Hazar Denizi
kıyrsında bulunan bir şehirden ,alırlar. Buraya giyece]k
yüklü geıniler yanaşlr. Burı]ara karşılık cariye ve esir-
ler, Burtas klürk]eri ve onlarrn ül]kelerirı,d,e bulunıma-
1-aıı kuduz, sincap v.b. gibi eşya alrnır.'', Bundan otuz yıl
F()I]ra G. Rubruquis Sudak'tan geçmiştir. 'lSinop'un kar-
sısında bulunan Soldaia'ya (Surlak'a)'Türki;ıe'den geçip

I V. G. 'Li esenhausen, a. y. I. c.,26. s.

15
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kuzey ülkelerine yöne[ nek isteyen bütün tacirler gel'diği

gıbi, Rusya''dan ve kuze5r ülkelerin'den geri dönüp Tür-

kiye'ye gitrnek isteyenler de buraya uğırarlar' Bir kısmr
,].akım, ,irr""p kürk]eri ve loaşka değerli kürkler getirir;

diğer bir kısmı da pamuklu kumaşlar, borıı]bax (grımba_

sio), ipeklı kumaşlar ve ikıaharat getirir'"' Bu ticaret, ge-

nol olarak, Anaclolu'lu Türk, Arap veya Acem tacir:leri-

nin elinde bulunurdu. Yukarı,da belirttiğimiz gihi, bu alım

satrm faaliyetinde A]an tacit'leri de büyük bir rol oynar-

]ardı. Bu ticari ilişkiler, Kıurnan lhanlarrnrn idari teşkil1_

tina ve bu teşkilldtta önemli görevler alan Kuman beyle-

rinin ekonomik rlurrrmLlna oluımlu şekitrde tesir etmiştir'

Bu allm satrm faaliyeti, Kumarllar tarafından yaratılınş
cieğilili. Krrrm'da, Bulgar'da, Itil'de ve sonralarr Saksrn'-

ca görilüğü,müz lbu işlek ticaret ıha-vatı, Kurnan;lara önce-

ki devirden miras o']arak kalmrştı. Bul'gar ve çevresini,
I(lrım şehirlerini ve Volga lravzasrnr siyasi hAkimiyetleı'i
altında tutan Kumanlarrn büyük kazançılar el'de ettikle'ııi

nıuhakkaktır. Göqalle hayat şartlarl altında yaşayan Ku-

man hanlarr, XIII ve özellik]e XIV. yüzyılda Moğollarrn

seviyesine erişeımerrıişüerdi. 1\Ioğo1lar gerek Altın ordu'-
cla, gerek Hülegü deVletinde'2 hemen ]remen mükemmel

bir merkezi idareye ısahip 'bulunuyorlardı'
ibn-ül-Esir, XIII. yüzyılın ilk yıl]arında Sudak'ın

"bir Kıpçak şohri" oiJcluğunu lbelirtmişse 'de, Su:dak'ta çok-
luğu Kumanlarrn teşlkiıl ettikleri ileı'i sürülemez. Arap ta_

rilrçisi, 'bu sözleri5ıle, 'Kurnan ıhanlarrnln hazinesi için alı-

nacak vengi erin toplanmasınr kontrol eden Kuman 'me-

murlarının Sudak'ta oturduklarınr ifa'de etmek istemig-

tir. Moğot clevrincle daruga adınr alan Ve esas görevleri

işgal edilen üJkeler"de vergilerin, kendi ülkelerinde de mü_

kellefiyetlerin clüzen]i olarak top'lanmasinr kontroi Ve

mulıtelif lböügeleri i'dare etmekten iharet o'lan memurla-
rın dalra I(trmanlar devrirlde rılevcut old'ukları r'e belki

' Plano I{arpini - V. Rubruk, a. y. 66. s.

. İrırn'tlir I{iilcgii'nüır ]<tır<luğu Moğtıl sülAlesine bu ad i

ı't'l'ili ı.

xI _ XIII. yüzyrııenne DEşT-I KIPÇAK

de Türkçe haskak adınr aldlkları. tahmin olunajbilir. Bu
tabir, henüz ki;fi derece,de araştrrrlrnamıştır. Türkçe 'bas-
kak kelimesinin Moğol devlet teşkilAtında rnua)ryen ibir
iclari anlarrıda kul]anılabi''lmesi için, bu keıliirnenin günlük
hayatta bu veya buna benzer bir anlamda kullarulmasr
şarttr. Kuman devletinde verıgiler önemli ibir rol oyna-
Irılşt]r. Birçok Kırrm şehirlerinden haşka, zengin Bulgar
ve aşağr Volga böIgelerinden ,de vergi allrnrrdı. Kuman
d,evrin'de lbaskak tabirinin kullanlhp kullanılmadığrnr ke_
sin olarak ,kestire'miyoruz. Bu dunum karşrısında, Kuman
devletinin idari teşkilit sistemi ,}ıakkınd,a da faz]a bir şey
söylenemez. Hatta "devlet'' tab,irinin Kumanlar arasrnda
XIII - XIV. yüzyıl Moğollarr arasrnda aldığr anlamdan
farklı olduğunu belirtelirrı.

Kuman]arın Rus prenslikleri, Kırlm şehirleri Ve
Bulgar prensliği gibi dalra medeni komşularıyile olan mü_
nasebetleri lha]<kındaki fikirlerimiz bu merkezdedir. Hal-
lou]ki V. A. Gor,dlevskiy, Kuman]ara ait en son araştır-
mayl teşkil eden "Çto takoe 'bosıy volk'?" a,dlı yazısında,
zengin malzemeye dayandığı ,.. 1birçok me'se|Ielere ait dik-
kate değer fikir]er i,leri sürdüğü halde, Rus]arla Kumaır-
]ar arasrrrıdaki münasebetler /hakkında realiteye uymayan
bir tablo çizmiştir.1 Ruıs tarihçilerinin eski, fakat doğr,u
görüşlerine rağmen V. A. Gordl,evskiy Ruslarla Kuman_
lar arasrnida barrş içinde geçen komşuluktan, dostane rrı,ü-
nasebetler'den Ve karşılıküı iş lbirliğinden söz ,etmektedir.
\i. A. Gondlevskiy, göçeıbe Kumanlarln Rus toprakların-
da s,ebep oldukları kötülük ve afetleri "kilise nüfuzu al-
tıncla yerleişmiş resmi iddialar" olarak gösterrnektedir.,
ona göre, 'oKuman]ar, kilis:e için, çok defa, Rus toprak-
larrna hücum eden ve ,durmadan Hlristiyan kanr ıdöken
düşmanlardır. Prens]er Kuman,larr yakın'dan tanrıdrklarr
zaman' orrlara akraba gözüyle bakarlardı.'',

r V. A. Gordlevskiy, Çto takoe .,bosıy vo]k',? İzv-
Al<aı.l. Nauk SssR, oLiY^ VI. c., fas., 1947. ve müt. s.: V. A. Gordlevskiy, a. y.,323. s.

I V. A. Gordlevskiy, a. y., 323 - 324. s.

F.: 2

t7
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katrlmalarrna im[<6n

nesil boyunca göçebeile'

teımayül göze çarptrğr"
ediLemez.' Kroniklerde gör_

ciüğiırrnüz hiılrA,yel'grdeki i{uman'akrnlarr
;,;; fel]Aıketlerle Rus ki'lisesinin görüşü

,ı, .r. ,emek karlşılrğrrlda elde odilen serv

Rus köylülerinin "" şoı'ı' alhal'isinin gereek rstrraplarl ifa-

c.ie eililm:iştır. o,ta_Çağda gÖçebelerin tarrm bölgeleriyle

verinıli ticari ırrıün'iJ"tı"'] girişmekten ziyade' ıbu böl_

gelere karşr yrkrc'- 'k'']"' 
y"pt'kl""'r tari'hçiıler pek iyi

bilirler.

Kaynaklar'da görctrüğümüz kayıtlann azlığı' Deşt'i

Kıpçak'ta k siyasi düzenin ana çizgile

riyle olsun rrakmryor' Bugünkü bilgile_

rimize ıclaya rn, X' yüzyıJ}da Hazarlar ve

yaşayan Karalkalpaklarl ve

l|m - feodal şartlara uygun
yebiliriz' oğuz (Guz) ne{e1ı
ve kiiçük ibaş irayvana sahip

olan' zengin]erin varlrğr, otlaklar'dan. ve hayvan sürülerin-

c]en ibaret büyük o"i iop'"ı' mülkiyetinin mevcut oldu_

Jr^* sr*"rıyor. süyiiı' top'at mütkiyeti ve iük müstah_

sillerin mükellefiyetleri, bozlıırda feodal ıilişkileri yarat_

lırŞtrr.

Maalesef hugüır dlimizde vakıalara 'dayanan ıbilgi bu-

iunmadığı cihetle, ;bu i'lişkileri an]atı'naktan sarf-r TIaZal

etmek ılizrmdrr. irr. yti'yırn sonunda ve XIII' yüzyılın

irrşr.r,l" Moğdlların ıçiimai teşkilltı hakkırlda rastlanan

bilgi sayesira" no 'otsan 
bir dereceye kadar azaltılabilir'

I]u devircle, kültürel değer hakımrrıdan Moğolların Kıp_

|akla., 5ıani Kurııan' arla hernen hemen aynr seviyede bu_

]rr-nr, bunun cl'eğerini artırabilir'

ı A. Y. 323 - 324' s'
,, iRAN, No. I - :I:r, |924,246' s'; burada verilen yel<ünun

ııriilılıllliliılı tılduğı-ı irçıl<trr'
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xI - XIII. yüzyıllarda Kumanların fikri seviyeleri ve
;,jzellih'ie ölü gömme törenleri ürakkırı,da elimizde hiraz da-
lla fazla ibilgi varclır. Göz]ern ka,biliyetini bildiğinıiz G.
-[i,ubruquis, Kuman mezarlarrnrn |klasik bir tasvirini çiz-
:eniştir: "Kuirnanlar, öIiinün üzerine büyük bir tümsek ya-

Eıarlar ve hunun üzerine yüzü doğuya dörrük, elinde göb+
ğlnin hizasında ,bir bardak bulunan bir heykel dikerler.
Iiumanlar, zerıginler için ehra,rrı,lar, yani sivri binalar ya-

5ıarlar. Bazl yerler'cle tuğIadan büyük kuleler, ibazr yerler-
.de de taştan evler yaplildığınr gönd,üm. Halbuki bu ülkede
_tiaş yoktur. Yeni ölen birinin mezanna, her ytine ıdörder
'talne olmak izer,e, uzun srrııklara on altr at derisi astıkla-
-ıflnl Ve'önüne İçrnek için lamız, yemek için ,de et koyduk-
larınr gördii,rn. Bu ölünün tanassur ettiğini söylüyorlardı.
.Doğu yönünde başka mezarlar da gözürne çarptr.1 Yuvar-
Iak ve dörtköşe taşlarla örtülrrı,üş olan hu alan, dört yöne
"yöneltilmiş d,ört uzun taşla sarrlmrıştır. Biri hasta düştüğü
"Z'drnan, yatağına girer ve ıhiç ikimsenin geilmemesi için evi-
:,lre bir işaret koyar. Bundan ,dolayr, hastayı ürizmetkArla-
rlndan başka ihiç kimse ziyaret etrnez. Büyük saraylara
,mensup biri hastalandığı takdirde, sarayrn etrafinda bek-
.cjler bekler ve ihiç kirnsenin girmesine izin vermezler. Çün-
kü ziyaretçi ile lkötü ruhların veya" tüzgdrrn girme,sinden
'korkarlar. Falcı]arr papaz gibi tdlAkki ederler."' Son satır-
riardan anlaşıl,dığına göre, Kumanlar arasrll^da şamanizrn
hAkirııdi. Bu ta'svirin JIk böIürnünde G. Rulbruquis taş hey-
*ı_e]lerden söz'etmiştir. Arkeolo'glarrn ıtıildikleri gi,tıi, bu
türiü lreykeilere Kuman bozkıriarlnda XI - XIII. yüzyıldan
ka]ma zeırgin göçebe rnezarlarrnda rastlanrr. Sonra, orta
Asya'da, özel]lkle Kazakistan'da hulunan heykellerin ço_
;qu dalra eski devirılere çrkar. "Taş baba'' adı ,da verilen bu

I I]u mesele hakkında bakrnız: V. V. Bartol'd, K vop-
ı()Stl () pogrcbal'nıx obryatlax turok i mongolov. ZVo, xxv, 60.

ı't, ıı-ıiil. s.

: Plrno Karpini - V. Rubruk, a. y. 80. s.
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heyıkoll,er (bu anlamda "bal,bal" tabiri ,de kullanılmlştrl) '
bulunduklarl rnezara gömülen ötüyü değl, ölünün lrayatta
iken öldürdüğü düşmanlarr tasvir ederdi'

' 'Put' anlaımına
çıkmıştır.

gelen Rusça "bolvaı" kelimesi lıu kelime-

İKINCİ BöLüM

XIII. yüzyılrn başında Moğollar ve Moğol istilffsr

XIII. yüzyılln ibaşlarrnda, Asya'nrn ıderinlikJlerindg
insanlrğın tıir kısmının tarihinde örıemli bir rol oynamış
olan bir hareket başlamıştı. Bu ıhareket tarih kitap'la-
rında Moğol yahut Tatar istilAsı adıyle tanınmrştır. Mo-
ğol istilİsı, Güneydoğu Avrupa'ya da yayılrnrştı. Daha
XIII. yüzyıılın 30. yıIlarında Deşt-i Krpçak'rn kesin ıh6ki_
rni olan Moğollar, burada geniş ve cuçlü b,ir devlet kur_
muşlar.dı. Bu ,dev]et doğu kaynaklarında Cugi ulusu ya-
lıut Gök or.du, Rus kaynaklarrnda ise Altın ordu adıle
tanmmrştrr.

Yüz elli yıldan fazla bir süre içinde, Tataillar (Moğol_
Iar), Rus tarilhinde, feodal Rus topiumunun kuruluş ve g+
ljşmesinde önemli bir roı] oynamışlaridır. Bugün Tatar,lara
ayrr bir ba,hiıs tahsis etmeden XIII - XV. yülzyıJl feoda[ Rus-
ya tarilıini yazmak cesaretini gösterecek bir Rus tanilhçisi
bulunamaz. Moğol,ların XIII - XV. yüzyıllarcİaki Lıayatları
ve feodal Rusya tarihıin,in gelişrnesi üzerine yaphkları tesir
ihakkında kailıil olduğu kadar fazla veriıden yararlanmak
icap ettiği genel, olarak kabı.il edilmekie beraber' Rus ta_
rihçileri (A. N. Nasonov'un Mongoh i Rus'' kitabı müstes-
ııa olmak izere) ş,irndiye kadar batıda yetişen doğu uzrnan-
Iaırı tarafindan Moğolların tariıhi üzeı'ine yapı,lan araştrr-
rnalarrn sonuçIarından pek az faydalanmrşlardrr. xlx.
-1'üzyılda Moğoliların tarihine tahsis editren bir,çok kitap ve
;-azılar çıkmıştır; fakat doğu uzı'nanlarr tarafindan ibu me_

l A. N. Nasonov, Mongolı i Rus' (İstoriya tatarskoıı
1ılılitil<i na Rusi). Rus Bilimler Akademisi, 1940. _ Bu kitapta
<lrrğu uzmanlarınrn yazılarına müracaat edildiği gibi, doğu kay-
cıiıl(lıırınclan yapılmış tercümelerden de yararlanıImrştır.
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kendi ]rükmü altına almağa muvaffak olmuştu'

xul. YtizYıLIN BAŞINDA MoĞoLLAR vE MoĞoL İSTİLASI 23

karnplarrnr (kürigen) tasvir ederken, bunun "eski zaman_
landa" ,böy,tre olıduğunu söylüyor. Ceng'iz [ranrn gençliğin-
de ve grta yaşlarında ayi]I halinde göçtükleri ı?ıakkında
birkaç kaynak verilebilir.'" Bu sözler, küriyen ,ile ayil'in
Moğoliların sosyal teşkilAtın'da tuttuğu önemli yeri ispata
kAfidir. iikel göçebe toplum ekonomisi küriyene, feo al
göçobe toplumun ferdi ekonomisi ise ayil'e dayanmakta-
cır. XIII. yüzyı,lın son,larrna doğru küriyen'in yalnrz as-
keri teşkilAtta sak]anan bir kalrntr ihaline ge,ldiği, XIII-
yüzyrlın sonu iıle XIV. yüzyılın 'başında yaşayan ibüyük
Iran tarihqisi Reşidücldin'in ifad,esinden anlaşılıyor. Reşi-
düddin'in cikkate değer matrzemesi, B. Ya. Vladirnircov'un
eserinin ana kaynaklarrndan üririni teşkil etmiştir. Reşi-
clüıddin bu 'hu,susta şöyle diyor: "Küriyen 'ha]ka' anl]amr-

na gelir. F]ski zama,nlar'da, ibir ka;bile [renhangi ilıir yer'de
kamp kurduğu rıakit, en klüyülkleri ha]kanın ortasrnda bir
noktaya benzerdj. Buna i<irriyen adrnr verir'lerdi. Bu de-
virde düşman askerleri yaklaştığ takdirde, yabancrnrn ve
aüşmanın ortaya sokulmasınr engellernek için, hu şeki[de
durum alınlrdı.'"

Küriyen'in ilkel göçebe topluıırıunun bir şekli olduğu
anlaşıhyor. LAkin da]ra XI - xII. yüzylllar.da küriyen
şekli yanında, Moğollarrn ayil şeklinde, yani ayrr ayrr
ai]eler Jralinde göç ettiklerini görüyoruz. Eğer aile zengin
jse kendisine tabi bir miktar insantra bir]ikte giiç ederdi.
Küriyen'den ayil'e, ferdi ekonomiye, yani sınıf]ara da-
yanan feodal topluma geçiş, tabii olarak, hıer şeyden ön-
tıc, küriyen'den zengin göçebelerin ayrrlm,aslyle başlamış-
tir. XIII. yüzyılda artık küriyen 'halinde yapılan giiçlere
rastlanmaz. İstil6, devrin'de boylar, l[oğoılıların hayatln,da
büyük ,bir rol oynamıştır. Moğollar iıakkında yan yazah
bilgiıılerin ',kıüyük ,bir kısml, onların, imparatorluğun ku-

ı B. \Ia. V1adimircov, Obşçestvennry stroy mon.qo]ov
(NtrıngııI'sl<iy koçcvoy feoda]izm). Rus Bilim]er Akademisi, 1934,
tl(i. s.

: l]. Ya. Vladimircov, a. y.37. s. - Ayrıca bakınız:
ll tl ş i tl ii rl ıt i n, İ. Berezin bas. TVo, XIII, 94 - 95. s.
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Saklayan bu patriarkal binlik, ferdl ekonomiye dayandığı

hald.e, ot]ak]ar itıoyun ortak rnalr sayılırdr' Bü}'Iük oğJun

birtakım haklarrnr korumak şartlyle küçük oğllla 'öze'l

l]aklar Veren bu birlik' öç lmüessesesi ve özel bir kabile
ı:'ulte'ü ille takviye ie,dilmişti.'"

otlakların ortak olmaslna rağmen, ekonominin fer-

r]i kıir yönet'ime dayandığı hu ifade'den anlaşlülyor' XIII'
yüzyrlda, yani feodal Moğol imparatorluğunun kuruluşrr

cievrinde, ka'bileler, yalnız sosya'l hakımdan değil, 'dış şe-

kil bakımından ,da dağılmağa devam e,diyor. Ka]]i,le]erin

niuhtelif kollara ayrrlarak, birbirlerinden alan bakrmrn-

dan uzaklaştrıklarr,nr ve hatt6, aynr otlakta tür[lü kabilele-
re mensup 'birliklerin yer aldığını görüyoruz' Bu toplu_

iuklar hir feo,dalin (noyan, ba'atur) y,önetiminde birl'eş-

miştir.
Eski kakıileler'in dağrlmasl, zengin ayil'lerin küri-

yen',den ayrrlması, ıile, yani bir iç processus ile izah olu_
|nrrn^r. Bu dağıılma, 'bazan 'doğru'dan doğr'uya bir istil'i
sonucunila vuku bulrnuştur. Reşi,düddin'in yazdığına gö-

re, "Cengiz'han, Tayçiut kabilesini ve Urut ve Mankğut
}:abilelerini kayıplara uğratarak zayıf düşürdükten son-

ra, itaati altına allrnca, kıun]arın büyük bir krsmını yok
etmelerini, geri kalanlarrnr da köle olarak Cida noyana
ver'melerini emretti... Halbuki bunlar Cengiz rhanla akra-
ba idiler. Buna rağmen, Urut ve Mankğutlar onun fer-

l Üyeleri erkek tarafindan akraba
;ırlı vcri!ir.

rl JJ.Ya. Vladimircov, a.Y.58.s.

olan kabilelere agnat

I B.Ya. Vladimircov, a.Y.63.s.
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nranr i]e köle dldular ve Urut ve Mankğut askerleri Cida
noyan kabilesinıe o zamandan beri köüenik ederiler'"'

B. Ya. Vladimircov,'eserinde buna benzer birçok olay-
lar srralamıştır. Bu oiaylar, kabile birli]ilerinin dağl'lma
processus'ünde, lbir yan'dan göçe1be feodal aristokrasisi-
nin nasrl ortaya çıktrğınr, bir yandan da Moğolca unağan
boğdl adlnr taşlyan srnrfin nasıi arttığrnr inarrıdrrrcr bir

şekilde gösteriyor. Vladimircov, unağan boğol tabirin'in
'köle' diye tercüme edilmesini haklr o]arak red'dediyor'

B. Ya. Vladimircov'un fikrine g1öre, unağan boğol tabiri
xaraçu anlaımrna gel,mez. Bunlar, feodal vassalllrk müna-
sebetlerinin ayrr bir ıkategorisini teşkit ıederler. xI - xII'
yüzyılda Moğolistan'da kalbile ve boylların feodal şefleri
{ba'atur, mergen' seçen V. 'b.) araslnda sürekili bir savaş

yapılmıştır. Bu savaş, ganimet ve köle elde etmek amacl-
ıu güclüyordu. Bunun Sonucu olaraık, mağlüp kalb'ile, mu-

zafİer kabilenin kesin surette vassa]r olıuyordu.

Bir ]<abilenin başka bir kabileye vassail olmasl ne

demektir? Bütün kabilelerin rnuhtelif srnrflara ayrıldık-
larını lbiliyoruz. Bu srnlflarln nasrl bir muamele gördük-
jerini B. Ya. Vladimircov iza'h ve ispata muvaffak olmuş_

tur. Unağan boğollar mütecanis bir kütle teşkil etmiyor-
c]u. Bunların bir klsmı kabil'enin yüksek lslnlflna, 'bir kıs_

mr ise aynı kabilenin xaraçu'larına rn'ensuptu. Birincı
grupun vassallrğına "as,i]l'' bir hizmet adlnr ve'rekıiliriz;
ikinci grupta ise ilk ,ür'eticinin alışılmry mükellefiyetleri
il,e karşıIaşlyoruz. Bu muhtelif zümre]erin "mukadderat''ı
cla ıbuna göne değişiklikler göster]ir. Hayvancılıkla geçi-

nen göqebe kabilelerde ana ıişçi iküttresini teşki'l ederıılere
xaracu adı verilir. B. Ya. V,la,dimircov, xaraçu'nun, yani
kara, adi halkın, göçeıbe ıhayatmln ternelini meyhana ge-

tiren lrayvanlara sahip olup olmadığı sorusunu ortaya
ıtıyor. Reşidüddin'in ifadesine göre, "adi, yani kara ;halk-

tan bir adam şarap içmesini sevdiği takürde, atrnr, sürü-
sünü ve ıbütün malrnr elden çıkararalk yoksul dülşer." Xa-
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raçu'lar hayvanlara, ça'lış,ma aletlerine sahip o'lduklarr ve
ayil içinde otur,duklarr ıhalde, otlaklarıdan faydalanma hu-
susunda kabile ,çerçeves,i içlindle bütün ür'etim şartlarlılr
kontrol eden göçebe feoda]in (,ba'atur, segen' m'ergen Ve
genel olarak noyan) aİ^J. ve ,emirlerine göre üraroket et-
rııek zorurrda idiler. Xaraçu'ların feo,dale karşr b,irtakım
mükellefiyetleri de vardr. B. Ya. Vlaıdimir'cov'un ,ifadesine
göre, bu mükellefiyetler, göçebe hayat şartlarr aJtırıda
"kesimlik küçük baş ı[aro."o ve feo'dal kamplarrna vade,
ile bir miktar sağmal ,hayvan, özelLikle kısrak teminin-
den" ibaretti.

Moğolistan'ln sınırlarr içinde ve dışında yapıIan sa_

vaşlaı:da a'lrnan esir'ler, Moğol toplumun'da önemli bir yer
tutar'larıdı. B. Ya. Vladirrlircov'a göre, "bunlar (esirler -A. Ya.) ,biı-''çok hailer,d'e, hirdenbire ollırnasa tıile, bıir süre
sonra' mesel6, ikinci nesilde, vassal, boğol, unağan boğol
durumuna geçiyorlar ve "ad,i ilralk''tan ayrrlarak, bazaıı
daha yüksek ınerte,belere çıkıyorlardı.'" Unağan boğol'lar_
Ia Moğ'olca rıökö,d, yani 'arkadarslar' (tekili nökör 'arka-
daş') aclınr alan sınrfi karı,ştırmamak gerekir. Nököd'ler
eski Rtı'süarln veya eski Germenlerin drujina'larından
başka bir şey değiüdir.

Nökör'ler,hangi srnrfa mensupturlar? Senyörlerine.
karşı ne gihi mükellefiyetleri vardır? Dururnlarr nedir?
Nihayet Moğ'ol feodal toplıumunda nasll kıir rol oynarlar ?

B. Ya. Vladimincov'un 'eserıimde bütün bu sorular etraflı
surette ayünlatllmlştrr. Her şe)ıden ,önce nökör'llıerin esas,
kadrosunun ,hAkim srnrfa rrensup olduğunu belirtelim.
Sözlü bir anlaşma ile hizmete karar ver.dikleri noyan'la-
rmr genellikle kendiler,i seçefler. Mamafih "and'' Veya
"y'omin" i'le yapılan ıbu anlaşma, hommagium'a benziyor.
Bazan, çocuklarrn herharlgi 'bir göçebe feodale nökör ol-
masr anababasr tarafindan kararlaştırılır. Cengiz impara-
torluğunun kuruluşuna ait bütün olaylara Ibir efsane şe-
kil ve süs]ü veren Gizli Tarih (XIII. yüzyıl), bu hususta

ı B.Ya. V]adimircov, a.y.118.s.

zamar., sana Samur derısiyile kaplr bir çocuk kundağı ar-
nıağan etmiş, oğlum Celırıe'yi 'cle sana vermiştim, cledi-

Fakat oğlum o zarnar, henüz küçük otrduğu için, onu yanr'*

ma alarak yetiştirdiım. Şirndi onu sana veriyorum; Varsln"

atrnr eyerlesin ve kapınr açSIn.''2

Moğ_ol feodalinin (noyan) drujina'sınr meydana ge--"

tiren nökör'ler. noyan'ın yanlnda fahri hizmetier görür-

terıdi. Moğo]larrn ekonomik hayatln'da 'önemli bir yer tu-'

tan avlara ,katrlrrlar, Moğolistan iginde ve yerleşik mem-

leketler srnrr]arlnda sık sık rast'lanan akınlarda mücade-

nirlebilir. Bir,i, Cengiz'in en ciddi rakibi Camuka'ya sor-'

mirdend,ir. I(arnçı yerine eğri kılıqlarr vardrr. Çiğ süt'içer"'
rizgdra binerler. Savaş günlerinde insan eti yer}er' Şim-
ıii onlar zincirden boşanmışlardrr. TütRülsı rsaçarak neşe-

leniyorlar. Bu dört köpek: Cebe, Kubilay, Celme ve Sü-'
bödey'dir.''

rran, Kafkas Ve Güneydoğu Avnupa sakinleri, Cebe"

ve Sübödey ile daha yakrndan tanrşrnak firsatrnr etrde et-
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ı Temüçin, yani Cengiz han.
ı B. Ya. Vladimircov' a. y.88. s. _ Giz]i Tarih, P' I(a-

f:rrov tcrcümesi, 49. s. ; S. A. Kozin tercümesi, 96. s'
:r B. Ya. Vladimircov, a' y.91. s. - Gizli Tarih, P' Ka-

farov tercümesi, 106. s. ; S. A. Kozin tercümcsi, 147. s'
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miş.ler,dir. Ce,be ile Süb,ödey, |2Z3'te Kaılka mrrhanebesinde
Ruslarla Kumanxarr hozguna uğratan ordunun başında
Lıulunmuşlardı.

B. Ya. V]adimircov'a göre, "sürekli ibir askeri birlik
teşkiil ederek başbuğlarıyle beraber yaşayan nökör'ler hir
or'du ve ,bir muhafız ıkıtasr çekirdeği teşkil ederlerdi. 'Her

nö,kijr müstakbel tıir suıbay ve kumandandı. Bu duruma
göre, eSki Moğol şefinin muhaf,ı'z kıtası bir nevi askeri
okul sayllaibilir.'" Nökör'lerin sayr Ve kalitesıi, baŞbuğIa-
rın güç ve otoritesini tayin eilerdi. Başkıuğlar ıgenellikle
]-ıoyon (noyan) unvanlnl allmakla kreraber, ba'atur (ba-
hadır) ' ırlergen (nişancı), kıillge (harkim)... gibi unvan]ar
c]a kullanaıbilirlerdi. Daha iyi otlak]ar e'dinmek, hayvan
a-lmak, komşu kavimleri kendi hikimiyetleri altına geçir-
nıek veya daha fazla unağan boğol elde etmıek için lboz-
kır,da şefler araslnda sürekli bir sava'ş hüküm sürerdi.
(izetle, muhafiz krtasrnr teŞkil eden nökörler, g'öçebe Mo-
ğol lrayatının özel şartlarr ailtlnda, feoda] yönetimi kolay-
la*qtıran hir kaynak ve vasrta üıaline gelmişlerdi.

Cengiz,hanın yönetimi altındaki büyük feodal devle-
tin kurrı'lduğu srrada, Moğo'l,istan'da ,önemli ibir savaş
yapılmlştı. Esasen Moğol imparatorluğu bu ,savaş saye-
sjnde kuru]lmustu. Bu devletin kuruluşu ve b,ununla il-
gili savaşlar hakkın,da Rus doğu uzmanlarr tarafından
iki nokta-i nazar i;]eri sürülmüştür. B,irinci nokta-i nazarI
ortaya atan W. W. Barthold olmuştur. ona görne, "Cengiz
Jian imparatorluğunun krıruluşu ihakkındaki Moğol riva-
1.etinde, açıktan açığa göçebe aristokratlan iIe halik küt-
]c]eri arasında bir savaş yapıI'dığından söz edilmiştir...
Giiçellıe hayat şartlarr altırıda bile, sınıf savaşl artma,dan
güqlü bir devlet kuru]amaz.'',

1\[oğol imparatorluğunun kuruluşu ha]kkında w. w.
Barthold tarafindan yapılan araştırmalar, bu nokta.i na_

1 B. Ya. Vladimircov, a. y. 91. s.
2 V. V. Bartol'd, Svyaz, obşçestvennogo bıta s xozyayst_

\'CIınIm ukladom u turok i mogolov. İSAİI0 pri Kazansk. C.os.
ı-ınir_. im. V. İ. Ul'yanova - Lenina, xxxlv. c., 3 - 4. fas., 3. s.
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zara göre yazılmıştır. Barthold, Cengiz hanı göç'be fer-ı-

dal aristokrasisinin başı, rakibi Camıııka'yr ise göçebe

bozkırrn demokratik crkar]arrnln temsilcisi sayar'

IJzun zaman W. W. Bartho]ıd'lün bu fikirlerine katı-

lan B. Ya. Vladimircov, son eserinde fikrini değiştirmiş-
tir: "Bugün eski noıkta-i nazarlml kökılü olarak değiştir-

rnek mecbur'iyetincleyim. XI - xII. yüzyıllarda Moğollar
araslnda müşahede edilen sosyal olayların tahlijli' yukarrda

gösteriIcliği gibi, beni, kıozkır aristokrasisinin kuruiluşu_

nun Ve karışık kabile bir,l,iklerinin kuruluşurı,da ]r6kinr

olan kabile düzeni şartları altında, aşağr sınrfların hu
aristokrat]arın hAk'imiyeti altrna ge'qmesinin, xII' yüzyı-
lrn sonunda doğru Son ıbulduğunu ka'bule rnecbur et-

miştir. Bu sırada ıb,ozkır aristokratları güçlü ve ka]aha']ık

bjr sınıf teşkil ec'liyorlardr... Açık bir dernokratik hareket
hakkında kaynaklarımlzda hiÇbir kayıt yoktur.'" Bence'
B. Ya. V]adimircov, W. W. Barthol'd'ün nokta'i nazarırıı
redcleclemeırniştir. XIII. yüzyılın i;lk yıllarında Moğolis_

tan'rla başIayan o büyük savaşln' yalnız göçebe feodallıer

sınıfı içinde geçen bir savaş olarak telikki edilrrıes'ine im-
kAn yoktur. B. Ya. Vladimircov tarafindan ortaya konu-
lan zengin malzeme, feodal münasebet,ler uğruna girişi-
len savaşrn XII. yüz5ıllın lsonu ile XIII. yüzyllın başınd'a
yapıldığınr gösteriyor. w. w. Barthol'd, obrazovanie im-
perii Çingis-xana (1B96) adjlı eski yazısında, Moğollar
arasındaki iç savaşln ışığı altında, Giz]i Tarilh'in çok 'dik-
kate cleğer yerlerinden birini ustalıikla izah etmişti. Gizli
Tarilr'e gör,e, Camuka, daha genç]iğinde Ternücin'e şu
söz]er]e lritap etmişti: "Şayet dağın yamacında konaklar-
sak, at çobanlarrıılz çadırlara girerler; dere boyurıda ko_

naklarsak, koyun ve kuzu çobanlarımız karınlarını doyu'
rur'Iar.''' w. w. Barthold',e göre, Gizli Tarih'in yazar|,

hu sözleri açık ,bir 'sosya,l anlamda kullanmıştır: "At çoban-
Iarr bozkrl aristokrasis,ini, koyun ve kuzu çobanJarr ise,

rcov, a. y. 83 - 84. s.

Obrazovanie imperii Çingis-xana. ZVo,,
I

'-,

x lll

ll.

s.

Yiı. Vlaclimi
V. Baı:toI'c'l,
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:yaln:ıZ ikarnrnr doyurma5n düşünen ıi,cli halkı temsil ediyor.
-Camuka, Temücin'den farklr olarak lra k tarafina geç_

urıiştir.''' B. Ya. Vla,dimircov, Camuka'nın'idemokratik''ı
hir programa mal,ik olduğu }ıakkındaki delillerin azlığrn-
,clan söz ed,iyor. Buna ş,öyle Cevap verilebilir: Bu deli}leri
İıulmak için, ararnak kAfidir. Esasen ıbunun aksini ispat
.ıedecek deliller de hemen hemen ıhiç yok gibidir. Feodal
1oplumun o taya çrkma'srndan önce, göçebe bozkır şart--larr altrnda, Moğol ıdev]eti gibi rnıazzam bir devletin
;S]nrf rnücadelesi yapılmadan ortaya çrkmasr tasawur
.clunamaz. Bu ha]rırrıdan, Moğol feo,dalizminin tarilhi üze-
rindelıi ,eserinin değerini takdir 'etmekle beraber B. Ya.
'\rla,dimircov'un }(oğolistan'daki,iç'rnircade]lenin sosyal
,;anlamr üzerindeki fikirlerini geriye atılirı'ış bir adım say-
rcnak gerekir.

Sınıf mücado]esi lsonunda ortaya çıkan \Ioğol dev-
jleti, kurucusu Ve şefi Temücin Cengiz hanın şahs,iyetine
de ,birçok şeyler ıborç]udur. Göçebe feodaltrerden Yesügey
'f,cahadırln oğlu oüan Temücin, 1155'te dünyaya gelmiştir.J
',ün yaşında 'iken yetim kalrnış, refah ve kudret'trerinin yok
rolması üzerine kardeış;leriyle birlikte hernen hernen yok-
:srrl denecğk ıbir duruma düşmüştür. Çünkü annesi, aile
lbaskarunın ölümünden sonra yal4lz ge]çinl kaynakılarınr
,değitr, kendisini terk eden vassal]arrn lüzurnlu müzahare-
tini de kaybetmişti. "Mukaldderat''ınln hütün ağırlığına
ı'e felAketine rağmerl, şa'hsi kabiliyeti ve olaylarrn ıelve-
:rişli bır şeıkilde .geliıınesi.sayesinde, Temücin kısa bir sü_
lie içinde kavbettiği mai]arrnl (sürülerini) elde etmeğo
r:nuvaffak olduğu gibi, göçeilıe feoldalin en önemli kuvve_
:ıjni teş]til ,ecen nökerllerini ,de kazandı. Yaptığı hirçok
"l:klnlardaki başarıtarınr siyasi olgunluğu iıle sağIayan Te_

r V. V. Bartol'rl. a. y. 111. s.
: "Demo]ıratik'' kelimesini tlrnak işareti içine almak icap

ı,ldeı. Çünkü Cengiz'iır rakibinin eski oymak teşkilAtına dönmek
; qin calıstığr anlaşrhyor.

j| Cengiz'in doğum tarjhi kesin olara]< bilinmiyor. onun bu
"-arihten sonra doğduğunu ileri süreıı]er de vardrr.

mücin, etrafına topladığı muitıafız kıtasıyle bütün Moğo_

ljstan'da ün kazandı. Kerıdine kıenzer binçok şefleri yerr_

dikten sonra' ilk o]larak, Kereyit hüktimdarr Vang-üıanla

başarılr bir rnücadeleye gir!şti. Brrndan sorıra en önemli

ve'en güçlü rakipleri olan Naymanlar Ve Carnuka ile mü_

cadele etti.
12061da onon rrımağr boyunda Moğolistan'ın en seç_

ise yurıdu sayrlryor,du.

Devletin muhtelif krsırn]arr Cen'giz ailesinin üyeleri-

rre veri'lmişti. Bu alan]arda göçebe hayatı süren noyanlar,

riöker'Ieri ve onlara feodaü bağlarla bağh ayit'leri ve
,esirleriyle' kıu aitre ü}"elerine tabi idiler' Feodal hiyerarşi-

).e dayanan bu toplum aynr zamanda askeri hı'ir teşki_

l6,ttl; çünkü türnen (10,000), lbin, yüz ve on gibi krsım-

lara ayrrlıılştı. Tabii brr sayllar, her zaman bu gr'uplann
gerçek kadrosunu ifade etmeyerek, Moğol f'eodal ordusu-
rıun be,llibaşlr askerİ gruplarrnr g'öster'ir. Bu gruplar,

.ayil kü sürek a'r''larrnrn 'da 'dahil oldu-

g:u feodal rnüke'llefiyetler dryrnda,

ıyil (noya'n) asl<eri ıhizmetleri de

varllı. Ayil'ler için onların, yüzlerin, binlerin.'. kadrola_

rını cloldurmak mecburiyet'i vardı. Büyük grup}arın (bin,

tümen) başlncla kıizzat göqebe feodaller brl]'ı"rnur'du. Bun_

lıır. Cengiz kabilesine rnensup prensler'in veya Cengiz |ıa'
ılın jlk daveti iizerıine askerleriyle gelirlerdi. Büyük feo_

ıllıI orciusunun haşında Cengiz ıhanın rneşhur muhafrz
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t B. Ya. Vladimircov'a göre @. y.97. s.): "Eski Moğollarda
],iı' lxışbulil (han, noyan veya ba'atur...) tabi olan soy, oymak,
,ltiı|ıilc lıir'lil<]crirıe'ulus' adı veri]irdi."
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kıtası (keşig) 'buliunurdu. B. Ya. Vlaıdimircov'un bu yol-
da Gizli Tarih'ten naklettiği dikkate değer kısmr buradzr
tekrarlamak istiyorum: "Cengiz de,di ki: "Esikiden sek-
sen kiş'ilik bir bekçi kıtaslyle yetmiş kişilik ilıir muhafız
kltaslna (sanban) salh'iptim. Şirrldi, Tanrı hütün millletle-
re ıhü]oıretmemi eı'nr.edince, ıbenim mulrafiz kıtam (san-
tıan) için tümenlerden, ,binlerden, 5ıüzlerdıen on bin kişi
toplasırilar. B,enim yanımda ıbrılunacak o]an bu adamlarr,
çsvik, metin ve sağlam o]ma]arına dikkat ederek lTlemtlr-
lard,an ve ıser,best sln]f mensup'Iarından seçsinler. Bin be-
yinin oğlu, kar,deşlerini ve on arıkadaşlnı getirecektir; yüz
beyinin oğlu, karıdeşini ve İoeş arkadaşınr ,getirecektir...''1

Cengiz ]ıan orclusu akınlara ve istilA, seferler,ine ka-
tılrr, keşiğ kıta]arı ise ic düzeni muhafaza edeı.di.
Fakat Sefele Cengiz han katlldığl zamall' keşig ,lrıtaları
da iştirak ed,er]erdi. Bu kıta]arın birqok imtiyazlarr vardı.
Keşig kıtasına mensup askerJer, Gizli Tari,h'e göre, ondı-r-
nun kumandanlarından yüksek bir yer tutarlardı. (Cen-
giz han-A. Ya.): "Benllm kesigten'im bin beyinin bütün
şefl,erinden yüksek sayrlsln'' deldi.'

Cengjz lranın Moğol devleti, hAkim Slnlf]n' noyal]-
]arln clka/]arina uygun ıbir şekilde noyanlar Ve onlarrn
rı,ökerleri sa5resinde teşekkül etrniştir. XII. yüzyılın so-
nunda ve XIII. yüzyılın başında noyanlarrn feodal 'sınr-
fi henüz tama,mryle teşekkül etmemiş, Moğol feoda'liz_
minin teşekkül processus'ü ,henüz son safhasrna erişme-
mişti. Bu processus ancak Cengiz hanrn haleflleri zama-
nında, Moğoil imparatorluğunun gelişme devrinde (7227 -

1259) sona ermiştir. Moğ'ol dev],et sisteminin bir günde
li.urul'madığr mu]raikkaktır. B]üyük isti']i akın]arrna baş-
lanüğı srrada 'bu sistem henüz kesin bir şekil almamış-
tı. Mamafi,lr devlet teşkilAtının ana çizgileri daha Çin se-
f,eri sıraslncla, yani 1211'den önce teşekkül etmişti.

r Gizli Tlıril-ı,
tcrl'iiınesi, 1GS. s.

r A. y., S. ı\.

P. Ka[ul'ov 1ercümesi,

Iiııziıı ıcı't'iiıııcsi. 170. s.

125. s. ; S. A. I(<tzin
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Bu ordu Ve SIkr hir teşkilAta dayanan mdhafiz krta-
sr sa;ıesinde Cengiz İran büyük askeri teşeibhüslerini ko_

layhkla gergekrleştire'bilnıiştir. Bu akrnların çoğu'önceden
cıüşünülmeden yapılrnıştı. Bunlar Ceırgiz'in içind:e bu-

lunduğu mücadelenin tab,ii ibir devamı sayılahilir. Bu akın-
larara en önern.-li se'bep oJarak, göçebe aristokrati]arlnın
ve Cengiz hanrn 'ganimet Ve medeni nıeınleket erden ver-
gi almak gayesi gösterillebilir. Bu akln'larr yapan Moğol-
ların, Çin'de ve orta Asya devletlerinde gördüğümüz
nıedeni hareketlere, öze]likle askeri teknik alanrnda ka-
zanllan bilgilere yabancr kalmadıkları göze çarpar.

Daha Cengiz handan önce Çinli ve Müslürnan tacirle_
r'in Moğolistan'r ziyaret ettiklerini biliyoruz. Ticaret ker-
varı]ları ile Moğolistan'a ibirçok esnaf da geüımiştir. Büyük
Moğol kalbile şefleriniır (,han, noyan, ba'atur v.b.) saray_
larında yerleşen bu ,esnaf, göqebe aristokratlara muhte-
lit ıbilgi ve itiyatlar vermişlerdi. orta Asya tacirlerinin
tesiri Cengiz ,hanın faaliyete itıaşladığı sıralarda özel']ikle

artmıştı. Cengiz orta Asya ve Yakın Doğu mem]eketleri
üzerine bu tacirlerden birçoık bilgiter edinmişti. Cengi'z,
Moğolistan'ın sınrr]arr dışında düşmanlarlyle yaptlğr mü_

ca'delede de brı tacirlerin yard],mlndan çok yararlanmrştı.

Cengiz ]hanrn Ç,in'i ve orta Asya'yı işga,l etmesi pro-

cessus'ü bu eserin cerçevesi içinde ana çizgileriy'le h'i!e

arllatıIamaz. Bu olağanüstü başarınrn, yalnız Moğol ordu-
Sunun yüksek ]<alitesi ve Cengiz lhanrn ,derin kabiliyeti ile
izah edilemeyeceği açıktır. Moğolların medeni do -

ğu memleıketıler,inden gelen esnafin sürekli akınr sayesin-
de, büyük şehirlerin fethi için zaruri olan kuşatma alet-
]erine sahip olımalarr ,da bu ciheti izah 'edeırrrez. orta As_
ya'nın fethi gibi ikesin bir teşebbüsün ger,çekleşmesini HA-
rizmşah devleti' oldukça koilaylaştırmrstı. Askerin çoklu-

] Bu devirde Müs]üman doğuda en büyük dev]et HArizm-
şahlar rlevleti idi. Bu devletin merkezi Ürgenç idi. orta Asya'dan
(Sırclcrya'ya kadar) başka, İran'rn büyük bir krsml ve Kuzey-
balı Afganistan bu devlete giriyordu.

F,: 3
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Ğuna,,hgrirenin zerrginliğine, Sarayln deıbdgbesine, şehir-
lerin kültürüne, sanayi ve ticaretin gelişmesine rağmerr,

b6kiım sınıf arasrnda hüküm süren fikir ayrıüıklarr karşr-
sında cidcii ,bir mukavemet gösterilelrnezdi. Hir'izmşah Mu-
hammet (1200 - 1220) büyük askeri kuwe'tıleri bir yere
toplamalrtan çekiniyordu. Çünıkü askeri şeflerine güvene-

miyoııtlu. Esasen, şef'lerin ayaklanmasrndan korkrnası'da
se'Jıepsiz değildi. Bu selbeple, Cengiz hanrn 'eısas kuwetl,e-
rine karşl hiç'bir yerde ciddi üıjr mukavemet gösterernez_

dı. C'engiz, hasmrnr parça p'arça yenerek, askerlerini en uy-
gun görd,üğü şeki'lde sevk e'diyordu. Esasen, hütün orta
Asya'nın fethi bu şekilde yapilmıştı. Muhasım taraflar
arasrnila genel lbir İ,aarrııza yer veril'memişti. Buhara, Se-

nıerkant, Merv, Ürgenç ve ,daha 'birtakım orta Asya şe_

lrirleni, kötü bir savunmadan So]nra birer birer fethedildi-
Hernen her yerde yalnız ihalk küt'leleri köy ve şehiı-
lerini ]rararetle ısa'vunuyor,lardl. [IAkim srnrfrn yüıksek ta-

hakalarına (memurlar, tacirler, IsIAm utremasrnrn yüksek
nrümessi(llerıi) gelince, hun]ar Moğollara ibir an önce 'baş
eğmek için ellerinden gelen lher şeyi yapıyorlardı. Çünkü
bu suretle lhayat ve mallarrnr kurtaracaklarını urnuyor-
lar,dı.

Orta Asya, üç yıldan klsa ' ir süre içinde (12|9 - |22l)
fethediılmişti. Bu olaylar W. W. Bartholıd'ün Turkestan v
öpoxu mongol'skogo naşestrıiya adlr hüyük eserinde etraf-
]i surette tasvir ed,ilmiştir.

Aşağıda görüleceği gilbi, Moğol istil6,sı Orta Asya'yr
bir kasırga feildketi gibi ta1hrip ,etmiş, maddi d'eğerler ya-
rıında yüz lbinlerce insanı,n ,hayatınr da malrvetrnişti. Mo_

ğ;o,l işgalini takip elden ilk yı|llarda şehir ve köyl,er, yıkrntı
yığlnl lha]inde'bulunuyor'cu. B'unlarrn yeniden kurulmasr-
na Moğollarln yerüeşmesinden üı'irkaç yrl sorrra baş,Iarı,dı.

nfamafilh Merv ve Merv vahasr ı$ib;i birkaç bölg'ede me-
deni ıhayat hemen üremen IVIoğol devrinin Sonuna ka'dar
<:anlanamadr. '

,orta ,dsya'dan kaçan HArizmşah Mulhammet'i takip
ctme,]i üzcre ,Cengiz haıı tarafından 1220ıde gönderiüen
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Cebe ve Sübödıey'in Moğol askerleri', hemen hemen bü-
tün Kuzey rran'ı ateş ve kılıçtan geç'irmiş|ler, sonra Kaf-
kasya'ya'çıkarak bir,çok şehirler fethetmiışler, Gürcistan
askeri 'kuvvetlerini yenmişler ve ön,emli bir ganimet elde
efurek "Şirvan boğazı" yoluyle Kuzey Kafkasya'ya, Alan
ve'Kıpçak topraklarına,çrkmlşlardı. Muhteif vaitler'de bu-
iunmak sllreti}le Kıpçaklarr Allanlarla yaptıklarr ittifak-
tan caydırmağa murraffak olan Moğollar, önce Alanları
,yenmiŞler, sonra anlaşmalarınr ;bozarak, Kıpçakl'ara lhü-
aunr etrnişlerdi. Bozguna uğrayan Kr1ryalrlar, yurtlarrnr
terık eder,ek, yardrm görmek ümi,diyle Güneydoğu Avru-
paıda Volga ile Dnepr arasrnda yaşayan Kıpçaklarm ya-
nına çekilmişIeridıi. Arka,laı:lndan getren Tatar'lar, Krrırn'a
l ararak Su,dak,şohrini fethetmişlerd,i.

Bu olayların çağdaşı olan ibn-ül-Esir, Sudak'rn fet-
hinden çıkan sonııçlar üzerine bakrnrz ne diyor: "Tatar-
İar Sudak'a gelerek şehri fethettiler; ahali dağıIdı; bir
kısrnı çolulk çocuğu ve mallarryle dağlara içrktrlar, ilıir kıs-
mr ise denizıe yönelerek, Kılıç Arsılan sülilesine Tnrensup
jllüslümanların elinde bulunan Rurn ıdiyarrna' gittiler.''*
Fakat ,Su,dak'ın fethi Tatarlara yağma e'dilıen ,mallar,dan
başka bir şey vermedi. Şirndi, Tatarılarrn, ortak düşman-
larr kar,şısında ıbille feodal anlaşmaZ)rklarrnı unutmayan
Kuman ve Rusların ılıirleşmiş kuwetleriyle savaşmallarr
icap ediyordu.

,Sergey ,Solov'ev, ,dls siyasetle ilgili ,olaylar konusun-
daki güvenilir verilerinin bolluğu iile ilıaklı bir ün kaza-
ı:an Istoriya Rossii s dreıvneyşix vrenıen a,dlr eserinde, Ta_

1 Bu olay, XIII. yüzyılın ilk yansında yaşayan Arap ta-
rihçisi tbn-ül-Esir tarafından etraflr surette anlatılmıştrr. Bu
lıikAyenin, Cebe ile Sübödey'in seferine ait klsmr V. G. Tiesen-
h:rusen tarafından tercüme edilmiştir (Sbornik materialov..., r.
'c-, 25- 28. s.).

: Selçuk sülAlesinin hAkimiyeti altrndaki Konya devleti.
;i V. G. TiesenhauSen' a. y., I. c., 26. s.; İbn_üı-Esir,

XII. c., 253. s.
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tanlarrn i]k akın]arr ve Ka]ka mrıharebesi meselesi konu-
sunda büyük bir yarxlışl-ığa düşmüştür "l224'te Cengiz;

}ianrn Cebe ve Subut adlı iki baş'buğu' göçebelerin Hazaı'
Denizi ile Ural dağları arasın'daki eski geçitlerinden geçe_'

rek, Yas ve obez kabi],elerini esir etmiş ve Kuman toprak-
]arrna gelrrıişlerrli. Kumanlar Yuriy Konçakeviç adlr. ikuv-'

vel']i hanlarıylıe Moğollara karşr koymak isteırrıişIerse de.'

yenitrerek Rus sınırlarrna, Dnepr'e doğru kaçmak mecbu*

riyetinde kalmlşlardı.''' Moğollarrn, S. Solov'ev'in ziknet_-

tiği - "Hazar Denizi ile Uraıl dağları arasrndaki'' - yol*
dan değil, Klızey lran ve Kafkasya yoluyle geldik'lerini yu_-

''karıda gördük. Bu seferin tarihinde de bir yıllık lrir yan'-
lışlık vardır. Moğo['Iar Deşt-i Kıpçalk'a 1224'te değil, 1223'te^

gjrmişlerdir. Başta ilbn-ül-Esir9 dlmak üzer'e bütün doğttı

kaynaklarrnda ,h. 620 tariılrine tesadüf e,dilir ki bu, 4 şu_
|>at 1223 ile 23 acak 1224 arasındaki devreye tekalbüll

eder.
Bu meselede lbn-ül-Esir'in verdiği sağlam ibilginin,.

onun eseriyle ilgili olmayan doğu kaynaklarrna trrorçlu ol-
rluğumuz verj']lere tamamryle uyduğunu ilive edelim. Bi"-

lindiği gibi, Ce e ile Sükıödey'in Seferi, aynr yrl içinde,.
Ruslarla Kumanlarlln kesin olarak bozguna uğramalarly-'
lçr SoIl3. elien meşlhur Kalka muharebesine yo'l açmıştr::,

Mamafih Kalka, Moğollara Güneydoğu Avrupa hAkimiyc-
tini sağlanrıştl. Çünkü orta Volga ve Kama ağzl yönünde'"
ki ilertremeleri, Bulgar'da kesin bir hozgurılla olımasa da,.

oldukça büyük bir başarıslzlıkla sona ermişti. Brrlgar'daıı
rnağlfilbiyete uğradlktan |sonra' Volga boyunu takip ederek
Saksrn'a ve Hazar Denizinin kuzey kryrlarırrdaki bozkırla*
ra indiler. Moğdllar lbütün Deşt-i Klpçak'a hikim olma-'
mak]a ıberdkıer, yalnız Kuman giigebelerine değil, Güney-
doğu Avrupa'da yaprlan geniş ailım satım faa iyetine de'
geçici o]arak kıüyük bir darıb'e indirdiler.

t S. Solov'e v, İstoriya Ilossii s dre'uııeyşix vrenıcn, I. e,.'
M2. s.

lj V. G. Ticsenhausen' a. y., I.C., 26. s., Ilın-iil-Esir.
XII r', 253. s.
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ibn-ül-Esir, Cebe ile Sübtidey taraflndan yaprlan se-

'Ferin sonuclarr korrusunda bakınız ne 'diyor: "Moğollann
gelnresiyle [Deşt-i Kıpçak'la-A. Ya.] [;bağlantı] yollaır ke_

sil'nıiş ve Kıpçaklandan ne Burtas kürktreii, ne sincap, ne

[iurı,cluz clerileri geılrnemişti. lTatarlar] bu memleketten
ayrliıp yurtlarına 'dönünce, yollar açxlmış ve mal]ar tek-
ı'ar [eskisi gibi] geılmeğe baş amlştı."1

1219 - 722l\de'orta Asya'nrn Moğollar tarafrn'dan is-
tilisr rıe Cebe ile Süıbödey'in Kuzey İran'a, Kafkasya'ya
-çe Güneydoğu Avrupa'ya seferi (7222'1^224) 1ağdaş rnil_

xetler üzernind,e son dereoe kuvvetli ,bir tesir [bırakmrştır.
}iIII. yüzyılın 20 ve 30. yıllarlnda, bütün orta Asya, Ku_
:zey Afrıika ve Avrupa meimleketlerinde Moğol'lar, o za-

rııanki Aleınin uğradığr erı büyük fe'l6ket lgijb'i tıelAkki edi-

ljyorlardı. XIII. yüzyılln başında yaşayan Arap tarihçilıe_
rinin en hüyüğü ve Cengiz hanın ve sefeılerinin çağdaşı
o]an ilbn-ül-Eısir'in (Iıbn-ül-trsir, 1160'ta'doğmı.ı:ş, l233'te
idlmüştür) aşağıdaki tavsifi bu bakı'nıdan d,ikkate değer.

ona göre, Moğol istilAsr "gecıe erin ve gündüzlerin 'do-

;ğurmadığı, ibütün alhalliye, özellikle Müsilümanlara şamil
korkunç bir musihettir; eğer bir ki'mse "Alem, Tanrrnrn
insanl yarattlğı günıilen bu ana kadar iböyle bir fg]öket gör-
r:nemiştir'' derse, geryeği ifade etmiş olur. Gerçekten, ta-
rihlerde ,buna benzer tıir olaya rastlanrnaz. onlarrn arı,lat_

ıi;klarr en korkunç olay, Buhtuna,Sr'ın Israil oğullarrru öl_
.ciürmesi ve Beytimuka'ddes'i yıkmasıdrr. Fakat hu me_

llün]arın yrktıklarr, Beytirnuka,ddes'ten kat kat ;büyiik şe_
hit'lerle 'ddlu olan bu memileket ere nispetle Beytimukaddes
ııeclir? onların ö],dürdüIi}erine nispet'Ie İsrail oğulılarr ne-
+lir? Çünkü öIdürülen ibir tek lşehir ahalıisi [bütün] İsrail
*.ığullarrndan çoktu... [Tatarlar] hiç ifti-".-i bırdhmadılar,
}ı,adrnilarr, erkekleri, çocuk[arr öldündüler, gelbe kadırılanrı
karınlarrnr yardrlar Ve ana karnındaki yawularr iiildürdü-
İcr.'' Bundan Sonra orta Asya'nın Cıengiz han taraflndan
,ilstilisınr anlatmağa ibaşlayan İbn-ül-Esir, hunun "kıvıl-

ı V. G. Tiesenhausen,
XII. c., 254. s.
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crmlarl [bütün memleketleri] Sarmlş, zarar| h'erkese do-
}_unrnuş ve r]üzgirın kovaladığı bir buılut gilbi memlekel

mernleket dolaşmlş bir felAket'' olduğunu belirtmiştir''

lstillAdan sonraki illk yıllarda orta Asya'da hayatın
genel tablosu, ikorkunç bir tesir yapıyordu. Sayrsılz yağma

ve yangınlar sonunda şeh,irler ıhar:ap olmuştu. Ahalinin bir'
kısmı öldürülmüş, bir kısmı. da (özelİikle esnaf slnıfı) fa*

tihler tarafından Yeiliısu'ya, Uyguristan'a ve Moğo]istan'a
sevk edilmiışti. Köylüler'in büyük bir kısmr yardrrmcr as-

keri güç olarak Moğol ordusuna alınmıştı. Ilk yıllarda Mo-

ğolılar, Hirizmşahlarrn ve'Karahan]ı'larrn eski devletleri
gilbi, karışık bir iktisadi, içtimai vıe siyasi hayata malik
olan bu büyük merrıleketi yalnrz ,başlarrna idareye muvaf-
fak olamadrlar. Bunun başlıca sehehi dle, gereıken t'ecrühe-

ye sahip olrnamalları id.i.

Zerefşan il,e Kaşkaderya ,boyundaki medeni aı]an]lara

resrnen sahip olan Çağatay ulusu, başllangıçta ll'i ırmağı
vadisinde göçebe hayatl sürmekle i,ktifa ediyordu. Çağa-
tay ve ailesi, ilk yıllarda Maveraünndhr'i (Türkistan'ı)
fjilen idare ıetmiyorıdu. Maveraünnehir, gelirl'erin'den bir
klsmrnr Çağatay ai[es,ine \leren büyük ıhana talı'i idi. Bii-
yük tacir ve murab,aihacr Mahmut Yalavaç, Öge'dey iıan
(1229 - |24I) (Cerıgiz han l221''de öl,müışiür) tarafından
Maveraünnehir hükürndar'lığına getiri1ldi. Hocent şehrini
hükürnet rrı,erkezi yapan Malhmut Yalavaç, kendiısine ve-

ritren meml'eketi bıuradan idare ed,iyordu. Baskakların yii-
n,etiminde büIunan Moğol askeı:i b,ir]ikl,erii, Mahmut Yala-
vaç'ın emrine verilmişti. Baskaklar yd,nız askeri kumarr-
dan olmakla kalmlyor, ayrlca çiftçilerden, esnaf ve tacir-
lerden alrnan lbütün vergilleri de topluyorlardı. Bu bir[ik
ler şe,hirlerd,e ve civarrnda yerleşir, bas,]<aklar 'da malral-
li yörıeticilerıi kontrol ederler, ,bütün vergileriin gecikme-
den ve gizlerıırrı,eden hükümdar hazinesirı,e gönd€ri]mesirı.i
sağlamaya çallşır'lardı.

ı V. G. Tiesenhausen, a. y., I. c., 2. s. Ç u n', ır. y. l}03. s.
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orta Asya şehirl'erinde hayat yavaş yavaş yoıluna gi-

riyor, sanayi ve ticaret faa[iyeti tekrar canlanryordu.
Tahrip ,edilen şeh'ir'lerin yerinde veya yakınlarrnda yeni_

dlen kurulrmu:ş ışelhirtrer ,meydana çıkıyordu. Semerkant,
Buhara ve ,hatta Ürgerıç sür'atle canlanryordıu. Yalnız
n{erv şehri ,haraLıe |halinde kalmlştı. lŞa'hruh (1404 - 1447\
clevrinde, 1409ıda Nlerv'i canlan'dırmak teşelbbüsüne giri-
silmişti. Bozuk yol,Iar düzeltiliyor, köprüler yaprlryor ve_

ya onarılıyordu. Cengiz harıdan bir yı[ sonra lbütün orta
Asya'dan gaçen Çin gezgirli Çan'Çun', Çu ırmağından jbir

tahta köprüden, Talas ırmağndan rise h'ir taş köprüden
gıeçtiğini anlatryor.' Özet olarak, Maveraünnehir ve Hi_
rizrn, ,eski canlr iktisadi hayatlarrnl yavaş yavaş yenilemiş-
ler,di..

Yedisu'da tamamıyle ayrr bir idurumla karşılaşıyoruz.
Rurada Çağatay'a tabi göçebe halk ve askerler, bu alan_

ca ihiç cil:ıTıazsa son dört yüzylldan beri ,devam eıilen zıirai
kültürün ger,ilemesine sebep oldular. Mamafih orta As-
ya'nln re-fahı ya7nlz'dlş görünüşten i,baret kalryordu.
Hayatın yeniden canlanmasın'dan yalnlz yüksek sınıfla::,
vani toprak sahip}eri, tacirler ve Müslüman uleirnasr is-
tifade ediy,orlardı. Önceki devir'lerde olduğu gibi, yüksek
sınrflar, fatihlerdn h6kim zümreleriy,le kolayca uzlaşına.-

ğa lmuvaffak o,lmuş'larldı. on yıl gibi kısa bir süre içind'e,
burı'ların hükümdar ailesine tamamıyle sa,dık olduk]arr arr-
lasrlmlştı.

Reşidüıddin'e bonglu olduğumuz inandlrrcı bi'lgilıere
göre, Cengiz ıhan, Ögedey ihan (1229 -t24|), Güyü[< han
(L246 - 1248) zamanlarında, Moğol prens ve pr,enseısileri
toprak sahiplerine, nı'emurlara ve tacirlere ibirtakrm fer-
ırlan]ar (yarlık ve payza) ,dağltırılarıdı. Bu fermanlar, alra-
l,ye mulrtelif hizmet ve mükeljtrefiyetler yüıkler,di. Bunla-
rın ağıriığr a]tında köylülerin ve eshaf ziiırnre]erinin duru-

ı Çan -
ırıv tcr'cümesi
It04. s. ).

l] Çıtn _

Ç u n'' opisanie puteşestviya na zapad. P. I{afa-
(Trudl çlenov Ross. dux. missii v Pckine, IV,
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mu yrldan ylla kötüIeşiyor,du. Işlenmiş topraklardan alr-

ıian vergilerden, yani l\[oğollıar 'devrirııde kalan adınr alan
haraçtan başka, köylüier her tüllü hizrnet ve mükellefi-
yetler yüklenrnek,rnedburiyetinde kalmıışlardı. Erlçi''ler,

zengin tacirler, Müslüman uleması, hükümdar ailesinin
uzak ve yakın üyeleri v. h. yarlrk ve payzalarınr ribraz

eclerek, oturacaik yer, yiyecek, yem, hinek atı... tallep eder-
lerdi. Şdhlirlerıd,e de aynr şey yapılırdr. Bu 'devirde Lıer
yerde askeri lbirlikler bu]unurdu. Bunlara içecek, yi5recek

ve giyecek sağlamak lAzımdı. Büyük askeri birli]ıtrerin,bakı-
rrrı için hol gelire ihtiyaç var'dı. Sonra rrremurlar ve Saray
lralkı da gelıir ka5,naklarrna muhtaçtı. Gıda maddelerinden
başka, birçok sanayi mamulAtr talep edilirdi. Me,murlar,
hemen ]hemen bütün sanayi şu'belerini sayrma tabi tutar-
lar ve kesin olarak tayin ediılmiş süre içinde, rnükel]lefi"
yet olarak, ıhazine Ve saraya rnuayyen rniktarda mamulit
verrneğe meobur edet'lerd,i. Bu devirde siilAh, 'flg1i, 'doku-
ma sanayii mahsulleri gikıi birtakrm rrıamulAt, eısnafa 'özel-
lik e ağır geliyordu. Bütün bunlara suiistimaılleri de ilAve
edelim. Kaynalllalbu yolda tafsilh.tla,dol,u'dur. Kanunla-
rir aykrrr verıgiler, hazan kanuni vergilerden ,bilıe çoktıı.
Birçok yerılerde vergiy.e tabi olanların kaçtıkl'arlnr görü-
yoruz. Çünkü resmi makamlann talep ettikleri her şeyi
l erdikten sonra' üreticiye lhayatınr temin için hiçbir
şcy kalınıyor,du.

1238'de Buhara ve çewesincle çıkan ve tarihte Ta-
rdlıi kıyamı diytg anrlan köylü ve ,esnaf ayaklanmasr, bu
sartlar altında patlalk vermişti.

Moğol llr1kimiyetine, mültezirnllere, lerti feodalılere
ve yüksek Buhara. ulemasrna karşr yöneltilen bu ayak-
lanma tam arı,lamıyle hir ihalk hareketi i,di. Elek yapmak-
Ia meşgul olan l\[alrmut Tarabi'nin yönettiği bu ıhareket,
lbaşlangıçta muvaffak olrnuşsa da, sonradan Moğol,lar ta_
rafından korkunç bir katliamla bastrrrlrnıştı.'

ı A. Y. Yakubovskiy, Vosstanie
l;ıılı grtıppr vostokovedov na sessii Akad.
-l1,i}l-ı 

H., 'frur]ı İnst. vostokoved., XVII. c.,

Tarabi v 1338 g. Dok-
Nauk SSSR 20 marİa'
101 - 135. s.

üçüNCÜ BoLÜM

Altın ordu'nun kurulıışu (Cuğ ulusu)

Cebe ile Sübödey'in !223'te Volga havzasında Bul_
garJara karşı uğradığı büyük başarlsızhk, bilindiği gibi'
Güneycloğu Avrupa'nrn Moğollar tarafindan işgalini ge_

ciktirmekten başn<a bir şeye yaramamıştır.
Cengiz ,hanın başhatunundan dört oğlu olduğunu hi-

liyoruz: Cuçi, Çağatay, Ögedey, Tuluy. Büyük oğ]u Cu-

çı, ulus ve yurt olaraık Moğoıliıstan'rn ıbatrsında bdlunan
en uzak toprakları aılmlştı. Bu topraklarln esas çekirdeği-
ni Deşt-i Kıpçak teşkil ediyordu. Mamafiıh Cuçi'nin sağ_

lığ'ında ,bütün Deşt-i Kıpçak ona yalnrz ismen tabi olmuş-

tu. Çünkü Kıpçak bozkırlarrnln en ibüyük kısmr henüz
işgal edilmiş ıdeğildi. Kuru'ltay, Güneydoğu Avrupa sefuri
n-ıese],esini iki defa (1229 ve l235'te) ortaya atmrşsa cla,

I;u bölgenin işgali ancak 1236'da gerçekleşrnişti. Bu se_

fer, Cuçi'nin loğ']u Batu tarafün'dan idare edilmişti. Kalka
muhanebesinden tanrdrğımız,Sübödey, Güneydoğu Avrrr-
pa'1ı bildiği için'Batu'ya yardrmcr olaraık verilnıişti. Tes_

pit edilen program birkaç yıl içinde gerEekleşrniş ve Deşt-i
Kıpcak' Bulgar ıböl'ges'i, Klrım ve Derbent'e kadar uzanan
Kafkasya topralılarr Moğolların (veya Tatarlarln) eline
geç.rnişti. Hatta 1238'de Ryazan, Vladimir gibi birtakım
Rus prenslikleri de işgaıl edil,mişti. Novgorod'a harp il6n
edildi ise,de, srıllarrn taşrnaslna, batakhkllarrn ortaya çıkma-
sina yol açan ,güzün yaklaşrnasr dolayısıyl'e artlk zayıf, dü-

şen Moğdl hirliklerinin ,bunun işgalinden vazgeçmesi 'icap
ctti. 1240'ta Kiev ,de alındr. Burldan Sonra, ıbatıya gi'
clen yoJJlar Batu için açıllmıştı. !242''de Batu'nun askerleri
f'dlonya, Macaristan ve Dalmaçya'yı tahnip ettiler. LA.kin
Batu bu memleketleri muhafaza ,etmeyerek, 1242 - 1243'te
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Eİlak ve Buğdan üzerinden Deşt_i Kıpçak'a dönmüştü. W'
W. Barthold'ün fiikrin,e göre, Batu'nun Jbatr s'eferine Son Ve]:-

mesine Sebep, bir yandan onun askeri hirlikleri arasın'da bu-

lunan prenslerden Güyük (Ögedey'in oğlu) ve stırı (Çağa-

tay'rn torunu) ıile girıilştiği kavgalar, bir yandan da Ögedey

hanın'ölümüne ait,haher'di.

Bu olayların önsmi inkir olunamaz. LAkin Tatarlarırı.
doğuya dönüışlerinin en ön'emli sebeıbi, Rus prenslil{leriyle
yaprlan mücadele sonunda artık çok zayıf 'düşmeleri idi."

Bu sebeple, Çek kralının askeriyle ve Avusturya dükü-
nün birlikleriyle kesıin bir muıharebe yapab'ilmek için es_

ki kuvvetleri kalımamrştı.
Vclga bölgesinin zaptlndan sonra' Bulgarlar ve I(tı-

rnan]lar ortak olaraIk kahramanca bir mukavemet göster_

mişlerdi. Bu, Batu'nun batr seferi sırasında, Tatar ordu-
Şunun gerisinde ta,rn anlamıyle hir ayaklanma teşkil edi_

1'ordu.
Bu ayaklanma üzerine iki Acem kaynağında (Cii-

veyni' ve Reşidüddin') tafsilAt vardır.
Bulgar başbuğlarlndan Bayan ve Ciku, Alirlik (al_

Burli)' kabilesine mensup Kuiman kumandanr Baçman
ve As (Alan) kulıandanr Kaçir Ukule lbu ayaklanmanln
başlna geçmişlerdi. B,lırada Baçman'rn en 'enerjik rolü oy-
ııadığı anlaşıilıyor. Ayakl4nmayr lbastırmak için, o zaman
Batu'n'un or,dusunda ıbu]unan Siikılödey ve Mengü ıgönde-

rilmişti. Tatar]ar bıı mi,lli lhareketi hemen bastrramamlsr-
lar, hatta Bi,.ıCman'ın karargAhına Ve esas birliklerine ye-
tlşmeğe bile muvaffak olamamışlardı. orman,larda giızle-

nen Baçme.n, Tatar askerleri.nden vaktinde kaçabilmişti.
Tuluy'un oğlu Mengü, Ldll'in (Vollga'nın) sol ıkıyrısında

r w. w. Barthold, Encyclop6die de l'Islam: Batu-Khaıı
maddesi, 699. s.

: Cüveynİ, GMs, xVI' III, 9. s.; V. G. Tiesenhausen,
a. y., II. c., 24. s,

" ReŞidiiddin, B]ochet bas., 44-46. s.; V. G. Tie-
scnhausen, a. y., II. c., 35-36. s.

4 V. G.'f iescnh:ıuScn, ıt. y., II. c.,44. s.
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iierlerken, B'aqman'rn karargA,hrm ancak uzun gayretlei-
den sonra bulabillmişti. Baçman rrmak üzerindeki adalar-
dan birinde gizlenmişti. Cüveyni'ye Ve Reşidüddin'e inan-
mak gerekirse, bir firtınada rrmağrn sol kıyrsmdan sular

çekilmiş ve Tatar'lar, Bacman'rn bek]e,mediği bir srrada
karadan ariaya çıkarak, ayaklanadlarrn çoğunu ö'lıdür-

müştrerdi. Yaka'lanan Baçman da öIdürülırnüştü.

Tatarların Baçmanİla giriştikleri mücadelenin şid-
deti, Baçman'ln Ve müttefik]eri olan Bulgar ve Alanlarln
Moğol fatihlerine birçok lkarışııklık ve zorüukar çrkar,dl-
ğını gösteriyor.

Moğolların seferleri sorıunda D'eşt-i Kıpçak'ta ve
ona bitişik bölgelerde büyük bir imparatoriluk kur'uj-
nruştu. Doğu kaynaklarrnrn Cuçi ulusu veya Gök or,dıı
dedikleri lbu devlete, Rus kroniklerıi Altın or'du adınr ve-
riyc'rlar. LAkin b'u sonuncu aıdın hu de'vlete verilmesıinin
se'behi şimdiye kadar izah edilenıemiştir.

Rus tari]hlerinde, kroniklerle diğer Rus ,kaynaklarrn-
rla rastılanan "Altrn ordu" tabirı yerleşm,iştir. Bu tabir,
Doğu Avrupa'daki Tatar devleti için bol bilgi veren Arap
kaynaklannda kul,lanrJmaz.

Acem kaynaklarrnda "Altln iordu'' aldlna çok seyrek
olarak tesadüf ediılir. P. Savel'ev, Reşidüddin'den ve Vas-
'saf'tan "orda-i Zarin'' tabirini almışsa da, bu adın geçtiği
nretni zikretmemıiştir. P. Savel'ev, Reşidüddin'de "Altrn
or'du diye anrlan Srra orda" cümlesinıi, Vassaf'ta ise "Src
orda adr verllen Altın oııda'' cüm]]esini bulmu,ştur.' Acı
ge,çen yazarlarrn esenlerirıde biz bu yerleri bulamadık.
I'akat Reşidüddin'de "Altrn ordu'' adl, başka bir yendt',
Cengiz hanrn hayatında, daha AItın ordu devletinin ku-
nulu,şundan,önce zikre'dilrniştir. Rleşidüddin, Cengiz,ha-
nın Tacik a]anllarından doğduğu y'erllere dıönüşünü anla-
tırken, Bukas Ciıku mevkıinde orıdu-i Buzurg zarin, yani

l P. SııveI'ev,
lıiiliim, 2. Iiıs., 354. s.
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,Büyük Aitın ordu'kurulmasını emrettiğini belirtiyor''
Btınun, Acem ,kaynaklarrnrla "A]trn or'du'' tabirine ait en

eski kaylt olduğu anlaşr ıyor. Bu kayıt, "Altrn ordu'' ta-

loirinin başllano1ç1a Cengiz 'hanrn ordus'u i'çin kulılanı'Idıs
ve sonradan anlamlnr değiştirerek' 'esasen Cu'çi'nin oğItı

Batu tarafından kurulan Cuçi ulusuna veriidiği fikrini
ortaya çrkarıyor. "Büy'ük Altın ordu" tabirinin Çin dev-

letinin (Kuzey Çiniin) t'esiri altında çıkmış olmasr i]htima-

li ,de varıdır. Çünkü Reşidüddin, ibu devletin imparatoru-
ıa Altan han, yani Altın ıhan aıilrnr verir.

Müteveffa değerl'i Sinolog V. N. Kazin, 'bu tajbir üze-

ırincte durmuş Ve Çin ve MoğoI kaynaklarını ara'ştırarak
kıu konuda ayrr bir ya^ yazmağa başlla,rnıştı. Ne yazık ki
'lıu yazryr bitirip ,bitirmediğini ve hatta bu mesele üzerine
ne gibi sonuglara vardrğrnr lbilmiyoruz. Bu suretle, btr

wıesele biliırıselbaklmdan şimdiye kadar aydırıLatılama-
ı:nıştır.

Islim kaynaklarrrı,da (Arap, Acem, Türk) üç tabire
f esadüf edilir: Cuci ulusu, Gök ordu, Ak ordu' Bun]ar-
tlan bir kısmı A,ltın ordu anlarnrna igelir. Bir kısmr ise
Altın or,du'nun muhte]if a']anlarr'nr kucaklar. Cuçi ulusu-
riun Slnrrları, özellikJle Cuçi'ye verilen yu|dun esas krs-

ıııını teşkil eden geniş ibozkır]ar'da kesin olarak kestiri-
le,mez. Kuzeydoğu Altın ordu'ya Bulgar böl'gesi datıil
ıJıuılunuyorıdu. Kuzeyde srnrr Rius prens'liklerinden geçi_

yordu. ,Güneyde bir yandan Kırıim'ı ve kıyr ş'ehir:lerini,
bir yandan 'da Derüıent'e ve bazan Bakü'ya kadar |Jzal:'an'

Kaf,kasya topraklarınr ve Ürgenç şehriy'le Hirizm'i, ha_

tıda Dnestr'ıe Ve da'tıa öteye, doğuda Batı Sibıirya'ya vu'

aşağı Sırderya alanrna kadar uzanan ibozkırlarr kucdklı-
yorıdu. XIV. yüzyılın ilk yarısında yaşayan Arap tarih-
cısi al-omari, hurida bul,unan Bedr,eddin Hasan ar-Rumi
adlı Lıir tacir,in ifadesine dayanarak bu sınırlarr ibakınrz
Eıasrl belirtiyor: "... Ceyhurı' tarafindan Hi'rizrn, Sağa_

ı Bu kayda dikkatimi çeken O. İ. Smirnova'ya teşekkürü
I ıir borç Sayarlm.

: Amuderya.
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üi-hadit onun yanrndadır.'" Doğ'u (Arap ve Acem) kay-
naklarr bile Rus topraklarlnr Cuıçi u]usuna katrnıyordu'
Iius prenslikleri, Altın ordu'ya tahi olduklarr ve vergi
verdikleri ,halde, pr'ensıl,er'e, yani ayrr kuwete salhip bulu-
riuyorlardt.

LAıkin Altln ordu hanüarr, yeni Moğol irnparatorlu-

ğunun gerqek kurucuısu olan Batu'dan itiıbaren, yeni bir"

dev]etin kurucusu olarak geldikleri Güneydoğu Avru_
pa'nın ekonomik ibakımdan ifade ettiği değeri tamamryle
ırirak ediyorlardr. Gögelbe olduklarr için, HA.rizm ve Krrrm
gihi bö}geler'dıelçi şehir halkına nazaran kültür bakırnın-
dan daha alçak bir düzeyde kıulunan Moğollların feo'dal

şefleri, ıbütün ,bu alan]arın zenginliğini ve o zamanki dün-
ya ticareti için arz ıettikl'eri değeri ta,mamıyle ta]<dir edi-

yorlar, yönetic'i olarak da ıkendi çıkarlarınr kıiliyorlardı'
Eiiyle d]makla l'ıeraber, bu yerler Tatar istilAsının ağır
felAketl,erinden krırtulamamrştr. Al-omari Volga ühaı'zası

konusunda bakınız ne diyor: "Bu memleket en büyük
topraklardan biridir; sularr ve otlak]arr çoktur; [buğ'-
rlay] ekildiği vakit bol mahsul verir. LAkin bunlar [ahailil
göçebedir; hayvan sa,hiıbidir; ekin 'ekrneklıe, ağaç dikmek-
le 'uğraşmaz. Mernleket Tatar]arın dline geqmeden önce

1 Bu Şchir, Sırderya'nın sağ kıyrsrnda, Tümenarrk demir-
yolrr istasyonu çeı,resinde bulunur. Bakınrz: A. Yu. Yakubov-
s k i y' Razvalinr Sıgnalia. Soobşçeniya G_\İMK, 1929.

: çimkent'ten 12 km uzaklrkta bulunan İsficap.

'J Bu Şehir yanlışlıkla zikredilmiştir.
a Harabeleri Srrderya kıoyundadrr.
s Iiafkasya'da.

'i Azov.
; Volga boyunrla, Saı'atov yakınlannda.
. V. G. TiesenhatrSCn, a. y., I. C., 215. s. (Arapça me_

tin ), 2:jG. s. (Rusça tcrcüme).
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tamamıyle mamurdu; ,şimdıi lburada bu
[yalnız]'tıakıyeleri kalımrştrr.'',

,mamur uğun

Voilga lbölgesirıi Cuçi ulusunun merkezi yaptıktan
sonra, Batu ve ıhalefleri Voılga'nın sağ ve s,ol kıyrlarmda
ekonomik lhayatı kalkındlrımak için çok çaba sarf et-
miçlerdi. LAkin Batu, şehir 'hayatrnın ve bununlla ilgjll
oiarak, hazinesine ıo"üyük gelirl,er sağlayan ticaretin kal-
krnmaslna ayrl lbir değer vermi,şti.

Müslüman tacirleri, Batu ve halefi Berlke ihan dev-
rınde gördü]<leri lsayglyl ve e]de ettikleri kazancr Moğol
imparatorluğunun ıhiçbir yerinde bulamamışlar,dı. Bura-
da bu bakımdan son ,derece değerli iki göz,lemden söz et-
nrek ,istiyorum. Bun]lafdan 'biııi, XIII. yüzyıllıda yaşayan
ai-Cuzcani'ye aittir. Tabakat-i NAsıri adılı Farsça bir ıeser
yazmrs olan b,u yazar, Moğolların Güney,doğu Avrupa'ya
5,aptıklarl akrnrn çağdaşı sayılabilir. Çünkü al-Cuz,carıi,
XIII. yüzyllln 60. yıJ'Iarında ölmüştür. Ta'bakat-i NAsıri
sa]ribi şöyle diyor: "Son derece AdiI kıir adam dlan Batır,
Müslümanlara' dostça muamdl,e e,der, onun hiimayesi aI-
tinda Müslümanlar rahat ibir ıhayat sürerlerdıi. ordugA-
'hrnda ve kabi]esind,e, c'emaati, imamı ve rnüezzinıi ibulu-
nan cami]er kurulmuştu. onun hAkimiyeti ve örnrü sü-
resince, gerek [kendi] arzusrryle gerek ona tabi olarılarrn
Ve onun askerlerinin mü,dahal,esiyle Iı'rJA,m memleke,tle,rin-
de hiç'fbir fe]6ket o]]rnadı. Türkistan Müslüman]arl:} onun
himayesi altırııda büyük b,ir refah ve sağlam bir güvenlik
içinde yaşlyorlardı. l\4oğol lrdkiımiyeti altrna giren rraıı
aiarılarında ona [Batu'ya] ayrı ,bir kı'srm tahsis edi]lmişti;
onun ullusu olan rbu yerlere onun amirleri tayin olun--
muştu.'"

1 V. G. Tiesenhausen, a. y., I. C., 272. s. (Arapça
tin)' 233. s. (Rusça tercüme)

ı Burada "Müslüman" tatıiri Müslüman tacirleri için
lanılmrştrr.

me-

kul-

:ı Burada Altın ordu'ya
.önünde tutulmuştur.

I V. G. Tiesenhaus

giren Kuzey HArizm topraklan göz

e n, a. y., II. c., 15. s.
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Al-lCuzcani'nin Moğ'ol t}ıikinıiyeti,dışındaki alanlar_
da yu:zan v,e fati'lrlere karşı s'ernpatıden çok nefret 'duyan
bir yazar olduğunu unutmayaılıın.

'Tarih-i Ciıhanguşay adh eserin'de Moğo[ lrikimiyeti-
ne karşl açık bir sempati g'öst'er'en 'Ve b'azan doğr'u'dan

cloğruya Moğo]]xr,r, 'övgüsünü yapan Acem ta'riıhçisi Cü-
V€yni (1283'te ölmüştür), Batu ve siyaseti üzerine dik-
kate değer düşünceler ileri sür,müştür. Cüveyni'nin, 'öm-
rünün bü}lük bir kısmını Moğol ıhükümdarılarlnln saray_
larında goçirldiğini ve Moğolistan'dan b'a'şlayarak, Hüle-
gü ,devletinin en batr şehri oilan Bağdad'a kadar hemeıı.

bütün l\[oğol de'/letlerinde bı.rlunduğunu kıelirte'lirn. onı
göre, "İdil alanındaki kararghlrında Batu, bir 1ıer tayin
ederıek ı}ıir şeıhir y,aptırmış Ve huna Saray adını vernıiş-
tır. onun hAkiımiyeti bütün !bu] devl,etlere yayllmıştı-
Din ve mezhepllerden lhiçIbirinle riayet etmediği gİjbi, Tan-
r'r hakkında bilgi ec'inmeğe de ıçalışmazd|..."

"...Tacirler ıher yandan ona [Batu'ya] mal getirirler-
di; ürer ne o]ursa olsun alrr ve değerinden birkaç ilı'at İaz|a

lıir fiyat verirdi. Ru,m, Suriye gibi rnem[eıketlerin str]]tan-

]arrna muafiyet ferman'larr ve yarllklar verirıdi; ona üıiz-
nlete gelenler' kazanç elde etme,den dönrnezlerd'i.''' 'Ta-

rihci, Cüveyni'nin Moğol)ara karşr tarafsız kalamayaca-

ğını düşünmekle b'erab'er, bu satlrlar.da büyük ibir gerçek
payı olduğunu kabul etmek mecburJyetind'edir. G'erçek-
ten Batu'dan, Berke'd,en Özbek 'hana kadar hütün Altın
ordu lranlarrnrn siyaseti, aşağl'da izah edeceğim gibi, şc-
l-ıir 'hayatrnl. sanayi ve ticareti en geniş ölçüdie geliştirrne
anlaclnl güdü}ıordu.

Moğol fütulratrnrn çağdaşı olan tanrnrnış Ermeni ta-
rihçisi Genc'e''li Kir'akos'un (XIII. yizyı|) da hu noktayr

-ticaretin 
teşvik ediilmıesini ve ta,cirlere birçok imtiyaz-

lar verilmesini- lıelirtm,esi ci'ikkate değer. Ralban Ata
ııdIı ,birinden siöz ederken Kirakos, ilıunun Moğol hanr ta-

I Cüveyni, GMs, xVI. c., I. bölüm' 222-223. s. - A. Yu.
Yı li.ubov sl<iy, K istorii remcslennoy promlşlennosti Saraya
Ilcı'kc. Izvcstiya GAiMK, VI[. c., 2 - 3. fas., 5. s.
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rafindan bir yatlık al,dığınl ve özel imti}'azlara salrip bu_

trunduğunrı zikreder. "Tamga, yani nirşan vo mektup sa'
hjbi bulunan adam]arr ise ı}ıer yerde seı'bestçe 'dolaşabilir-
]er ve Raban'rn adamları olduklarını söyJedikleri ZamaTl

onlara hiç kimse dokunmazdı. Moğol şefleri bile ona el'dt:

ettikleri ganimetten hediyeler takdim ederlerdi."' Bu
oJaylar, XIII. yüzyılın 40. ylllarında' yani Cuzcani i!'e Cü-
veyni'nin söz ettiği devirde, Ermenistan'da geçmiştir.

Kirakos, biraz aşağıda şu kıilgiyi veriyor: "Btrndan
sonra hükürndar ve prensiler, lbey ve tacir]er ve 'bütiin
J:akslzlığa uğrayanlar ve yersiz yurtsuz kalanlar Batu'ya
gelrneğ'e lbaşladılar. o, adil hükümüer Vererek' ,bunllara

yurt ve prensliklerini _ ,iade eder, yarlıklar verirdi; ve
onun arzusuna hiç kimse karşı koyamazdl.""

Güneydoğu Avrupa'nln ve özellikle Klpçak ıbozkırlarr-
nın etnik karakter'i konusunda şirndiye kadar yanlış bii-

fjkir liüküm sürüyordu. Dest_i Kıpçak adı Moğoü devrin_
<le muhafaza 'eclijmekle kalnrayar'ak' o zamanki kültür
Aleminde Çin'den Endülüs'ıe ka'dar gen'iş ölciüde yayılmrş-
tı. Batu ile ,beraber Deşt-ıi Iftp'çak'a önem]'i bir Moğol
(Tatar) kütlesinin gel'diği ve gö'çeibe halk arasında Mc_

ğ'olların çokluğu teşkil ettiği ileri sürü'lüyor'du. Ailelıerj-

ve bütün ma,l'iarı, özelliküe lhayvanları ile heraber Cu,:i
ulusuna gelen Moğoll'arrn sayıca az olımadıklarl şüp,hesiz-
c]ir. Likin bu toprakların işga]liyle slkı sıkıya b,ağlı oları
brlhareket, }r,iç,bir suretİe bir göq gibi telA.kki edilemez"
l\'Ioğolların esas kütlesi Moğolistan'da kalmıştı. Bu du-
rrr,m karşlsında işgal olunan memleıketler'in, Kıpçak tı,oz-

klr.larının liloğollaşmasrndan söz odiılmeyeceği tabiidir"
f]üneydoğı-ı Avrupa'da eski Türk unsurlarrnrn kuwetli
r,.ldukları' Kıp,qaklarln Deşt-i Kıpçak'ta esas göçe'be kü|-
lesini teşJril ettikjeri al-Omari'nin aşağıdaki ifadesıin'den
einlaşıhyor: "Bu d,ev]et [Altın ordu - A. Ya.] eskiden Kıp-

ı Ii. P. P:rtkanoV, istoriya
islrır"ni|<iım, II. lıölüm' 50. s.

r ](. I). ]) it l l< iı n () \l, a. y., 74. s.

mongolov po armyanskim
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çakların yurd-u idi. Likin Tatarlar taraflndan işgal edi-

lince, Krpçaklar onlara taibi dtdul'ar. Sonra [Tatarilar] on-

Ia,rla [Kıpça'klarla] karrştılar ve akralba ol,dular. Toprak,
orrlarrn lTatar]Iarın] talbiat ve soylarına galip geıldi. [Ta-
tar'lar] tamamryle Kıpçaklaştılar. Çünkü Moğollar [ve
Tatarlar] Kıpçak topraklarrnda yerleştiler, orıJlardan kız
aldılar ve onlarrn [Krpçakların] yurtlarırı,da kaldrlar.'"

Al-omari'rııin ifadesi, Moğol fat'iı}ılerinin Türkleşmesi
oiayrnrn gağdaş aydınlar tarafından çok güzel müşalrede
ecilıcliğini,gösteriyor. Moğorlların Kıpgak boızkırlarında
yaşayan esas halk küt]esine nispetle Sayrca pek fazla o[-

nradıklarr görıülüyor. Esasen bunun başka türlü o,Imasına

cla imkAn yoktu. Bu Türkleşme olayrnrn ne kadar süratli
ve geniş olıduğu, XIV. yüzyıılda Cugi ulusunda (Altın or_
ctu'cla) Moğolca yenine Türkge bii e,deıbi dilin teışekkül et-

rnesinden anlaşılıyor. B,u dil, Kıp'çak ve oğuz lelrçetreri.nin

L;zellik]erini taşlyordu. oğazlar, aşağr Sırderya a'lanrndıı
ve HArizm'dıe yerileşmişlerdi. Hatrbuki Altın ordu şdhir-
lt rirı:d]e, hatta aşağr Volga ıhavzasrnda ıbile, Ti.irkler _ bi.
(aZ Sollra göreceğimiz ıgibi _ h6,kim unsur olmaktaiı
uzaktı. Buna karşılık bozkırlarda Kıpçaklar çoklluğu teş-
kil ediyordu. Burada Cengiz hanın iloüyük oğlu Cuçi ha-
nedanrna rnensup iharlların yönetimirlde hulunan ve ai]e-

leriyne beraber gelen Moğol fat,ihleri, 20 - 30 bin kişirlik
bir aslıeri ziımre teşkil ediyordu.
' Gürıeydoğu Awupa'inın sonralki tarihi gösteriyor ki
Moğollarrn, daha doğru bir ta irle Tatarlıarın yalnız adr
kalmış, dillerıi unutulrnuştur. XV. yüzyılcla artık Lıiç kirn-
senin Moğolca konuşı:ıadığr arıJlaşııIıyor. Fa2la olarak,
,hanların yar]ık diye anıl'an resmi fermarılarr hile ya XV.
yizyl| orta Asya ecldbi Türk dllirııtle (Tcıiktamş üranrn
t332'y,e ait yarlığı), yahut ,da "yerli Kıpçak ,dilinıde"

1 V. G. Tiesenhausen' €L V., I.
r;a metin), 235. s. (Rusça terciirne).

c., 213-274. s. (Arap-

49'

F.: ,l
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(Tokta'mış üranr,n 1393'e ait yarhğı) yazılmrştrr.1 Fakat
ciiğer taraftan XIII. yüzyılda diplomatik mııhah,erele.rde
}{oğol diliırin kullanıIdığınr ,da biliyoruz. l283'te Altın
oııdu ıhükümdarr Tudamengü tarafindan Mrsrr'a, Mrsır
sultanrna gönderilen elgllerin (Kıpçak fakihlerinin) Mo-
ğo7ca yazıIprlŞ Ve Arapçaya çwrilmiş bir mektup getir-
dikleri birqok Arap kaynalklarında (Kalavurı Rülcıeddin
Bayibars'rn biyografileri, an-Nuv'eyri, trbn-al-Forat v. b.)
belirtilmiştir., Fakat ;bu Adet yavaş yavaş ortadan kalk_
mlş Ve sonradan büsbütün ka/bolmuştur. Çokluğu Kıp_
ca:kilarln (Kurnanların) teışkiıI ettiği ,bozkrt'larda böyle b,ir
tiurum hA]çim o]'duktan sonra' diğer a,Ianlarıda Moğella_
rrn, önceki 'devirden kalrna mirası, Krrrm ve Volga lıaırz-a-
sındaki karışık etnik karaikteriyle ayinen a],dlklarr nıu-
hakkaktlr. Volga 'havzasında ve Krrrm'ida - özelilikle şd}ıİr
ha]lkr araslnda _ eski devirler,den Alanların, Hazarlarrn
ve Yahudilerin kaldık]arınr belirtelim.

Moğol ,hanlarr, Güney'doğu Avrupa'da sağlam kıir
siyasi hA;kimiyet kurduktan Sonla, deıltretin ticari ve sı_
nai gelişmes,i ve hununla ilgili o,larak, şeıhir hayatrnrn
kalkmmasr iç,in şuurlu bir faatliy,et gösterd,ller. (Bıu ıdev_
letin teşkiiAtından ayrlca söz edeceğiz.) Altın ordu tarihi_
nin en iyi aydınlanmlş yönlerinden hiri hrıdı:r. Yazılı kay-
naklarda tesadüf edilen ibitgileııin ve mad,di bakıyeileriır
çokluğu sayesind"e, Altrn ,ordu tarihinin btr cephesini
iiiğer cephelerinden daha iyi biliyoruz. Batu,dan itiharen
Altın ordu ı}raillarr ticaret ve sanayi rneselelerine ,çok gay_
ret ve dikkat sarf etmiş,lerdir. Berke ]han (L255 - 126üı
ile Öz,bek Jran (1312 - 1340) ZamaTı bu bakımdan özel_
]ikle anılmaya değer. Cuzcanİ ile Cüveyni,nin Batu Lıalç-

r Aşağıda göreceğimiz gibi, dil tarihi bakımından büyük
bir kr5ımet arz eden bu yar.lrklarda Altrn ordu'nun içtimai teş-
kilAtı bakımından çok değerli kayrtlar vardrr.

2 V. G. Tiesenhausen, a. y., r. c., 66. s. (Arapça me-
tin), 68. s. (Rusça tercüme); 82-83. s. (Arapça metin), 106. s.(Rusça terciilrne); 1'43-!44. s. (Arapça metin), 165. s. (Rusçı
tercüme); 355. s. (Arapça metin), 362. s. (Rusça tercii'rne).
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kırıdaki sözleri, dalha geniş ölçüde, Berke ile Özb'eık içln
de kullani]albilir. Altın ordu hükünı,darları, ticar'et ve Sa_

nayiden ıher türlü vergi biçirnirıde han ürazinesine gire_

cek olan gellirleri ihesapladılilarr iqin böyle hareket 'eıdiyor-
]ar'dı. Yoksa şehirlerin geLişrnesinin külti.ır'el değerini dü-

şünmüyorılardı. Han]ar, iburadaki'eski ticarıet ydllanndair
eJde edilen yararl,arr çok çabuk anladrlar. Bulgar Mlge_
sinden, Rus prensliklerincleın, Krrım'dan ve aşağr Vdlga
havzasından Hirizm'e (ve iburadan orta Asya'ya, Moğo-
ljstan'a ve Çin'e) giden eski yollara ibüyük ibir önem ver
diler. Aşağlda da gıöreceğimiz giibi, Asya dl'e Güı".'eydoğu

Avrupa Ve onun Vasrtasryle Batr Avrupa arasrnıda yapl-
]an ticarıet, hiçbir zarnaTl A tın ordu devrirrdeki l<adar ge_

nişlememişti.

Batu ile Berke gibi i]]k hanilar, raşağl Vd]ga havzasr-
nın özel önemini anladıklarr için, haşşehir'brirıi de b'urada
kurdtı]ar' Yeni devletin merkezi olan Volg:a lravzasrnın
birçok üstiinliiıkleri vardı. Bir yarıdan anrl,an kervan ti-
carıetinin ana yolu buradan ge,çiyordu. Diğer yandan Vol-
ga lhavzasr, öteki Moğol devletler'ihe ve hu arada bütü_n

Moğdl 'imparatorılıuğunun merkez'i dlan Moğo]istan'a da
yakındı. Sonra, aşağı Volga boyundaki kültür alanlan, ta-
rirn bölgeleri ve şehirleriyle hozkıra o kadar yakındı ki
burada yerleşik yg ıgöÇeilore ekonomis,ini birleştirrneik ko-
laydı. Özbdk hana gelinceye kadar Crrçi ulusuna başkerrt
o]an bu büyük şehir, Altın ordu'nun kurıı,cusu Batu }ıan
tarafindan tesis ed,ilmişti. Bu şohir sonradan, Batu lıanrn
kardeşi B,erke han tarafindan kurulup Saray Berke adrnr
taşryan ve Özbek'han zamanında başkent olan cliğer Saray
ile karıştırıılmamak i'çin, Saray Batu adınr aldı. Taritr Iıitap-
larında lbu şehirler Eski ve Yeni Saray diye aru]lıııdr. Bun-
]arln asıl adlarr, son zaııanlar'da özellik]Ie Acern kaynak-
larmclan anlaşı:lalbilmiştir.' Bugün her İ]ki şeılırin yalrız

' A. Yu. Yakubovskiy,
ırıcslennoy promışlennosti Saraya
(., 2-3. fas., 1931, 6-7. s.

I( voprosu o proisxojdenii re-
Berke. İzvestiya GAİMK, \IIII.
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harabeleri kalrııştır. Birincisinin ilraraibetreri Ejderıhan
civannda hugünkü,S,e]itrennoe mevkiindedir; ikıincisinin
]ıarahei]eri ise, Stalingrad,civarında, Volga'nın Aktuba
adlı kolu üzerindedir ki bugün o mevkide Carev kasaba-
sı vardrr.

Yeni kurulan şohre daha Batu zamanrnda ne büyük
değer veril'diği, Cüveyni ve G. Rubruquis gibi en eski
yazarlara .borqlu oLduğumuz kayrtlardan anlaşıllıyor., Sa_
ray Batu'nun yerinde ,da,ha Moğollarclan çok önce hir şe-
Jrir bulunduğu arkeol,ojik araştrrmatrar ve 1922'de Prof.
F. V. Bal]lo'd tarafirıdan yapllan kazıl,ar sonunda meydaria
çlkmı,ştrr. Esasen bunun başka türlü olmasr imkAnsızdı.
Çünkü tamarnryl,e boş (yani gayrirneskün) yerler'de kuru-
lan şehirlere pok az tesadüf olunur. Bundan bağka, aşağı
\'_o]ga havzasında yerıi ş,ehirler kurulurken, Moğollara ön-
ceki devir,den rniras olarak ka an meskün yerlerin büsbii-
tün ıihma] ediıImesi ,de pek muhternel değildir. Sdyasi
şartların yardımryile ibu iki Saray'ın, Berke handan [bas-
layarak ta Özbek hana gelinceye kadar _ özelllikle özbek
hanrn siyaseti sonunda _ nasrl yavaş yavaş hüyük biı:
'sanayi, ticaret ve kültür rnerkezi ol,duğunu aşağıda izaha
çalışacağız. Bu iki şehir, özel]liıklıe Saray Berke, Altın or_
du tarlhinde önemli hir rol oynamrştr. Bu hakımdan, bu
şehirıler üzeııinde etrafür surıette 'durmak icap edeodktir.

, Cüveyni, GMs' xVI. c., r. bölüm, 222. s. _ Plano Kar-pini _ V. Rtıbruk, a. y., 166-168. s. _ G. Rubruquis'e göre: ,,Bu,
yeni bir şehir olup Batu tarafindan İtlil boyunila kurulmuştur...
Saray vc Batu'nun l<arargdhı ırmağın doğu kıyı!ındadır.',

DÖRDÜNCÜ B,oLÜM

Altın otdu'nun siyasi tarihi

Yazıiı kaynaklardaki bilgilerin az rğı doLayıslyle, Al-
"iln orıdu tarihinin b,ellibaşh olaylarrnr krondlojik bir
sıra takip ederek toplu bi.r şekilde anlatmağa limkA'n yok_

tur. Bu acıkh durum, siyasi tarilh olaylarrnr içtiımaİ ve
i.ktisadi hayatrn esas Vakalarrndan ayırmak meobı.ıriyeı
tini doğurmuştur. xI[ - XIV. yüzyrillarrn şu ı/eya ibu yr-

liııda memleketin iç hayatında ne gibi değişiıklikler ya-
pıldığınr bile kest'irernediğimizi acrnaraLk itiraf etmekten

cekinmeyeJim.
Yukarıda birkaç defa zikredildiği giibi, A]tın ordu'-

rlıın Cuçi uılusu adınr taşrimasına rağmen, Cuqi AItın or_
ciu devletinin mukaıddleratında fiilıen 'Lıiqbir rol oynama-
ınlştır. Esasen Altın ordu'nun ilk hanı, Doğu Avrupa'yr
fetheden ve bu suretle Altın or'du'yu kuran Batu idi.
Saltanatr 7224'ten |255'e kadar sürmüştür. Mamafih btı_

ı-ıu 1236ıdan, yani bütün Kıpçak bozkrilarrnın fethi yr_
jındaıı başlatmak daha doğru o ur. Batu ihakkında eli-
rırizde az bilgi vardrr. onun ya'lnrz, ist716" seferlerinin ga5ı-

ı'etli ilıaşbuğu ve yeni kurulan dev]ıetin büyük bir teşki_
liltçısı olduğunu biliyoruz. Bu devirde yerli çıkan uluıslar.
esas klsr,mlarınr teşkiil ettikleri birıleışik Cerıgiz ilran impa_
ı atorluğu i]e henüz sı1kr sıkıya hağlı lou'lunuyorlardt. Batu,
Cengiz ıhanrn ö]ürrı]ünden (|227) sonraki ien kanşık yrl-
ltrrcla faaliyette ıbulunmak mecburiyetinde kaıImıştı. Öge-
,Iey 'han (7229 - l24L) zamarurıda imparatorluğun haya-
tinda faal bir rol oynanuş ve 1251'ıde Tuluy ailesinin yük_
selmesi ve Cengiz hanrn tahtına Tuluy'un oğlu Mengü'-
nün (1251 - 7259) çıkmasr giibi sonuçlar ,doğuran saray
;ı-ıikastine fii]en katı,lmıştl. Bu suikast srrasında yalnız
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ı Plano I{arpini - V. Rubruk, a' y', 168' s'
j V. G. Tiesenhausen, a. y., II. c', 15' s'

feodaü vergiler'i toplamak için ayrl bir teş'kıil6t kurmuşttı'

r\ılrayet, Moğol işgali sonunda şiclcletli bir tahribe uğra-

;;;..;',"i ti"i.t ,lriyrtr- bütün tabi alanüarda canlanür-

mağa çok 'ça[rşmr,ştı. Batu, ibütün ıbu işlerıd'e ciddi hir ka-

bi,liiret ve basiret gösterrn;iş'ti' Ne yazık ki btr'Jrususta kay-

,rürro, pek az uiıgi ,,"'d'r' Kaynaklar'da rastl'anan [<rsa

irry,tlrr, idari tedbiilerden higbirini kesin olarak Batu'ya

nr"ğıu*u-rza imkin hırakmıyor' Mamafih sonradan kar-

şilI,ştıgımı, birqdk şeylerin Batu 
_ 
tarafindan ihdas ediL-

a;si şipnnsizdir. uosoı i'mparatorluğunun hayatında Ba-

trlu" oynadığı 'onemıı rol, Müslüman \Ie Errnerıi kay-

naklarrnda helirtilmiştir. G. Rubruquis'in aşağdaki

söz]er.i.dehoşy".",,,fedi mişdeğ:i]ldir:..İtaat'emecbı-rr
oıarğ, imparatortlan (yani ilıüyük'lrandan _ A' Ya') son-

,r, 'fr"t, üutur' Tatar prensleri arasrnda en kuwetli'
sidir."'

Batu, 1256'da 48 yaşında iken ölmüştür' Cuzcani';'e

göre, "onu MoğoI A'd'etine 'gör'e gömmüşl etrdi' Bu kavim-

c'len biri bl,düğü ZaTnan' yer altında, cdhenneme yönelen

melünun rütbesine göre, eve veya lıücreye benzer bir yer

yaparlar. Bu yeri jatak, ürailı, kap gihi ibirçok şeylerle

,ri,ı",ıu,;onusilh,hvebütünma larıytrebir iktehuray?

sö-"rl*. onun]a ıkıer'aiber hirkaç lratun ve hizmetçisirri'

sonra herkesten çok sevdiği adamr da buraya görnerler'

Bundan Sonra' gece''eyin bu yeri örterler ve mezarrn üze_

rlnde en ufak bir [sö'mrne] izi kalmayrncaya kadar at

koştururlar."'
B.atuıdevrindeAltınorduileMoğolimparatorluğ.u--

nun merkezi arasınclaüki,i]lişkiler tama'mryle düzdlrnişti'

0g€aley (7229 - L24ir) zarnanrndan başlayarak' bütülr

u-oğoı imparatorluğunda posta normal İıir şekitrde çalış-

AL'I'IN olal)U'NUN SlY^SI'ı'A|tlll l |:ı|>

ı Plano l(arpini - V. Rubruk, a' y'' 47' s'

j V. G. Tiesenhau s' - Moğol

impzrratol'luğunun srnrrlarr ' Moğollar

]<onusunc]aki fikirlerini açık ştir' Bundan

tıiışl<ıı, Cuzcani'nin koyu bir dinlere kar''

sı müsamaha göstermecliğini cle ekleyelim'
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m]ştrr. Gizli Tarth, Cüveyni, Reşid'üddin v. Lı. pdsüadan

söz ederler. Karakurum - Pekin kosimind,e posta çok diizen-
lıycli. Reş,itlüd,din'ıe göre,1 bu yonda 5 fersah]rk (25 - 30

knı) ara]arla 37 yam (posta d,urağı) varıdr. Her urakta
1000'er ibeıkçi buılunurdu. Bunlar, durağı, geçen elçi'lerin
yolüarrnr, maiyetler,ini ve tatarlarrnr korurlardı. Bu yolda
günde 500 büyük araba gidip gdtirdi. Karakururn'a erzak
(buğday, pirinç V. |b.) taşryan hu araba[ara altlşar öküz
l:oşulurdu. Her d,urakta ambar]lar hulunur ve hunlarda
}.ectek erzak saklanrrdr. Çağatay ve Cuçi rrluslarrnın yoi-
}arın^daki posta teşkiılAtı hakkırııda b,uına ilıenzer tafsilLdt

}ıalmamrştrr. Ldkin bu yolda da ıdikkate değer venilere
tesaclüf, olunur. Gizli Tarilr'e göre, "eilçi'lerimizin ihal-i

hazırdaki Seyahat şekillıeri, hem geç ka]ma']arrna, irem de

ahaliye yük olmaiarına yol aÇlyor. Bu sebeple, bu ıhusu'sta

kesin bir usull yerıleştirelim. Her yarrda bin'lerden posta

cluraklarr için üıekçiler (yamçin) ve tatarlar (u[açin) ayı_
ra,llnr. Muayyen yerlerde duraklar (yam) iihil,as ede[inı.

Jllgi,ler o'lağanüıstü hir sebep olmadrğr taktlircle beıtıerne-

lral durakları takip etsinler ve ulus arasından geçmesin-

ler. "'
Gizli Tarih, biraz aşağıda, ,lrer ,durakta 20'şer uiaçin

lıulunclurmak icap ettiğini belirtiyor. Bundan başka, du-

ı aklarda ilıir mıiktar at, koyun ,bulı.rndurmak icap ettiği gibi'
"yolcııların iaşesi j:çin sağmal lısrıak ve ikoşum iqin öküz
şe araha'' ibulundurmak 'da l6,zım geJiyordu.3

Bu suretle, Batu zamanrn'dan bağlayarak Ailtın ord'ı
iie imparatonlıuk arasrnda Çağatay ulusu vasrtasıyle sağ_

]aıı hir bağlantı kurulmuştu.
Batu'nun ölümünden Sonla' Altın ordu'nun idaresi

oğ_lu Sartak'rn dtrine geçmişti. Sartak, Batu'ntın iiftiimii

r ReŞicüddin, Blochet bas., 49- s. _ Marco Polo'da
Nloiol posta teşkildtırun dikkate değer bir tasviri vardır. Bakr_
ııız: İ. P. M i n a e V, Puteşestvie Marko Polo. S' Petersburg,
1t\(t2. 147 - 150. s.

: Gizli Tarih, S. A. I(ozin tercümesi, 197 - 198. s.

l (iizli Tırih. S. A. Kozin tercümesi' 198. s.
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sı'rasrnda Mengü hanın karargAıhmda hulunuyordu. Taıhıı
cna Merı,gü han vermiti. Lxkin Sartak A[tın ondu'yıl
fiilen yönetmeye muvaffak olamamştı. Çünliü l257'd,e
A]tın or,du'ya gelirken yo}da ölrııüştü. Yerine (Batu'nun
oğIu?) Ulakçı geçmişse de, o ıda aynr tarihte ölrnüştü.

|257'c7e Berke (1257 - 1266) A,ltın ordu ıhanr oldu. A.
N. Nasonov, Rus kronik],eri,nin veri(treriııe dayarıarak,
Berke'nin 1258'de taürta çıktığınr ileri srrryor. Yulkarrda
}ıelirtildiği giıbi, Berke harr, Saray Berke yahut Yeni
Saray a,dınr taşryan ikinoi Saray'r kurrnuştu. Ber]<e [ıan
]ı-akkında Batu'dan çok h,i[giye sahip bı.rlıunuyoruz.

Mısır sultanr Baybars':.n Bıerke hana gönderıdiği eI_

çiidk kuruluna ,dair tafsilA.t Veren Aıap yazarı Atr_l\[u-
İa,ddal sayes,inde elimizde ıhanrn portresini çizen son de-
rece değerli ibirkaç satrr bulunduğunu söylernek kf,,fi'dıir:
"Berke'han bu tarihte 56 yaşında idi. Seyrıek sakallı, bü-
üııik yüz]ü, sarr rerllili, saçı kulaklarliln arkasrna kadar
taranmrş idi. Bir kulağında üzerinde (sekiz köşe,li?) de-
ğerli bir taş bulurran hir altın halka, srrtırrda iloir ıipek
kaftan, başrnda kalpak, helirıde değerli taşilarla stislenmiş
3'eşil Bullgar der'isinden bir kerner, a5ıalklarırlda lglrnızr
şagrenden yapılmış çizm'eler var'dı. B'el,inde krtlrç yoktu,
jakat kemeri,nde altrna batırılmış eğrıi siyah ıbo5rn'ıızlar
\:ar:dr. "'

Berke han zamanrnda Altın ordu artık biiyük bjr
c]eı,let lhalıni almıştı. onun saltanatr zamarunda Moğol
lrıparatorluğunun hayatında örlenıIi değişdiklikler olmuş_
tiı. Mengü hanın (725| - 7259) ölümünden hsmerı sonra'
1260'ta imparatorluğun haşşehri Karakurum'ldan Pe]ıin'e
ı"ıakledilmişti. Böylelikle, Moğol hanr i'mparatorluğun di-
ğer kısı.mlarından uzaklaşmrş ve bütiün Moğo,l devletleri-
nin hanr iken Çin imparatoru dlmuŞtu. Altın ondu'nun
cla,]ra Batu ve Berke devirlerinde fi,ilen ,bağmsız olduğu
anlaşüyorsa da, ancak 1260 oüaylarrndan solıra bağrmsız
].lir devlet olduğu söyleneb,iil'ir. Berke, ya\nız Volga bc-
r'tında şe'lr'ir hayatınr kurmak ve Güneydoğu Awupa'-

57
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da ticanet faaliyetini genişletmek ve derinl'eştirmekle kal-
mamlş' Hülegü ailesi (Iran Moğolları) ile ağır hir müca-
cle,leye girişrniş ve Merrı,likler yönetirrıincleki Mısır'la 'dip_
lomatlik ilişkiler kurmuştu. Doğu Avrupa'nın Batu or-

d.uüarr taraflndan işgaüinden taın yirmi yrl Sonra' rran'a
ilIengü hanın (7251- 1259) lkardeşi Hül,egü lranrn emii
a'ltında billunan büyük bir Moğol or'dusu gönderilm'işti.
1256'dan itibarerı iki buçuk yll içinıde bütün rran'rn iş-
gali tarnam aırımrş, 1258'de Bağdad zapto,lunmuş ve eski
önemiini kaylbeden Arap hal,ifeliği kesin dlarak tasfiye
ed,ilrnişti. XIII. yüzyr]rn ortasrnda iran topraklarrnda ye-
ni ,bir Moğol devleti kurulmuştu. HüıI'egü ailesinin yönet'i-
'minde ibulunan bu devlete bugünkü Azerbaycan, Erme_
nistan ve ,Gürcistan giıbi Kafkasya topraklarr da dahil
bulunuyordu. Hülegü ,devleti son d]erece zengin Ve rnede-
ni a]anlara sahip bulunuyordu. XIII. yüzyıdın 50. yılla-
rrndan 90. yılılarına kadar, yani Gazan hanrn (7295 -
1304) ve rSlahatının ortaya crkmasına kadar bu alanlar,
tehditle para ,alan memurlar, mültez'iml'er ve her tür]il
soyguncular tarafindan s'istem]ıi bir tahribe uğramışti.
}-ukarr,da belirtildiği ıgiibi, rran'ın işgaftirre Cuçi ulusuna
mensup Moğol biıılikleri de fiilen katıl'mrşüardı. Bu bir-
]jkler Hütregü ordusunda ayrr kıir zümre teşkil ed,iyorlardı.

iran'ıda yapıIan savaş Sona eler ermez, 'ilıi Moğol sü_

Iilesi - Crrçi ve Hülergü ai],el'eri - arasrnda anlaşmazlı}:

çıktı. Anlaşmazlığın kon,usunu Azerbaycan sorunu teş-
kil ediyordu. Hülegü (1256- 1265) bu alana özel |lıir de-

ğ'er v'eriyordu. Kend,i sü]Alesi zarnanında öneml,i 'bir ge-

Iişme gösteren Tebriz'i Hülegü başşehir yapmlştı. Bu za-
nlana kadar Tebrizıin cevrıesi altı ibin adırndr. Gazan ,lran
( I2s5 - 1304) devrinde ise yirmi heş bin adrrndı. Hülegii,
Azeribaycan'ın güzel otlaklarına d,eğer veriyordu. Bu ba-
klmdan l\[oğollar Kür''ün aşağr alanırıda ıbuıIunan Mu-
.qan bozkrrlnl kış,lak olarak, Karadağ'rn eteklerindeki ot-
lakları da yaylak olarak çok sevrnişIerd,i. Son olarak, Hü-

t Bu r.levirde Azerbaycan tabiri
lı'ltıı Azcı'lıaycanr anlaşrlrrdı.

altrnda bugünkü Rus rze

-{LTrN oRDU'NUN slYASi TARiHi

iegü ve ,halefleri, Azerbaycan şeıhir ve köylerinin sanayii-
re - özellikle dokumacrlığa - ,da lbüyük örı,eırı veriyor-
iandr. Berke ıan, Azer,b,aycan'ı Altrn ordu'ya il,hak et-
nıek için çalışryor ve kendi birılik]erinin Iran'ı,n işgaline
ve Bağdad'ın zaptlna katıtrdlklarını se ep gösteriyordu.
Azerbaycan'r mükAfat, yani etrde 'edilen ganirnetten ibir
pay olarak istiyordu. Bu sorun letra,frnda yapılan görüş-
meler hiçbir sonuç vermemiş ve ıiki Moğol devleti arasln-
da askeri çarpışmalar baş,lamı,ştı. Bu iki devlet arasrında
slnrr fiilen Derbent'ten ılıaşllayarak Kafkas sırtlarr gizgi-
sini takip edıiyor'du. Bu mücadele, fasıIaLar[a ıhemen üre-

rnen yüz yıl sürmüşIir'' Zaman zarnarl kanlr savaş halini
aJan bu mücadel,e, Moğol,larr son d,erece yoruyordu. B'-ı
savaşlar, Arap (özelılikle Mısır) ve Acem tarihçileri tara-
fından etraflı surette tasvir edilrniştir. Bu mücadeledeil
trlrmeni kaynaklarırıda cla srk sık söz ed'ildiğini unutmaya-
Iım. ilk büyük savaş' \263 - 7264'te, Kür ırmağrnrn sol
kıyrsr civarrnlda olmuştur. ibn Vasrl'a göre, "Berke haı
sava'ş iıneydanrna gelip korkunq dövüş,ü görünce: 'Allalr
l{oğolJları, Moğollarrn kı,lıcıyl'e öldürerr H,ulavun'u (Hüı-
legü'yü - A. Ya.) utandrrsrn. Eğer heraber o'lsaydık, bü_
tiin. 5ıeryüzünü fethetmiş olurdujk',dernişti."'

Kür ıl'mağı boyundaki rnücadele önenıli ve ağrr so-
nuçlar vermi'ş ve ,her şeyden önce Cuçi ulusu ile Hülegü
devJet,i arasrndaki ticaret ilişkilerine tesir etmişti. Acem
tarilhgisi Vassaf'a (1257 - 7327) göre, Hülegü "Beı"ke -
oğulun Tejbriz'de ticaretle ve ticari muarne,lelerle uğraşa.rı
ve büyük Ve saylsrz zerıgin}iklere sahip bu]unan tacirle-
l jnin öldürülmesini ve yanlarrnda buıIunan ma]iarrn hazine
için müsadere e'dilmesini emr'etti... Bunlar,dan çoğu para-
jarrnr ve 'değer],i eşyalarrnr Teiloriz'in eşraflrıa emanet et-
mişlendi. Tacirlerin'öldürülmesinderı sonra b,u eşyalar
bunların elirıde kaldı. Berke - oğulla geüiince, misillerne

l 1946'da İzvestiya Akacl. nauk Az. SSR'de (No.
z;ııltl'nin "Bor'ba Zolotoy ordr i gosudarstva il'xanov
lı;ıytljtln" ad]r özel bir yazısı çrkmrştrr.

:' V. G. Tiesenhausen, a. y., I. c., 75. s.
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n]aksadıyie, (Hülegü) han devlıetine rnerısup tacirleri öl_

cliirdü Ve aynr şeıkiılde hareket etti. Gidi'ş geliş yolları ve
tac,ir,lerin seyahatleri ve sana;ıi faaliyeti birdenb'ire [<e-

siid,i."'

Çok geçmeden Hülegü 'lrayattaın ayrılıdı. 1265'te A]ba-

-"a (t265 - 7282) tahta qıktı. Ilk zaman]larda iki rnuürasım

Laraf arasında anüaşmaya varrlmış gibi görürrüyordu.

}iatt6. Cuçi ailesi Telbriz',den ve Meraga'dan hirtalım ge-

]irler bi'le aldı. LA,kin Berke ıhan bunıunla yetinmedi. Bir-
çoIı konularda sağlam b'illgi salıilbi hrılunan XIV. yüzyıI
Arap tarıihçisi Al-omari, sonraki olaylarr şöyle anlatı-

3,or: "Hü'legü ölüp yerine oğlu Abaga harr olurrca, onlar
(Cuçi ulusiı mensuplarr - A. Ya.) hanlarr Berke'nin Teb_

riz'cie bir cami yaptırmak istediğini söytreyerek, onu aI-

rlatmağa callştıüar. [Ahaga] da onlara yetki verdi; onlar
cami yaptrlarsa da, üzerine Berke hanın adrnr yazdrtrar-

Sonra kend'i]eri igin bdr kumaş fabrikasr (yani iırıalıitha_
]Ie - A. Ya.) yapmak istediüer. [Abaga] buna da yetki
vercii. onlar da B,erke han için kumaş yapmağa başüaıdı_

]al. Aralarında mücaddle başlayıncaya kadar bu durum
bö1.lece devam etti. Karşılaştıklarr zaman' Berke Aha-
ga'1-r yenirrce, Abaga kradr ve fajlıriika]arı (imalAthane_
leı:i - A. Ya.) yıktı."2 Bu lhikxye,de Berıke lhanrn adıru ta-
sı1-an carni konusurı,da veriilen bi'lgi, çok dıikkate değeı:.

Berke han, Tebriz ahalisini kendisine alıştırmağa çalrşl-
.\iol Ve orllarrn kanuni hanlarr oüduğunu hissettirnıek is_

ti3,-ordu.

Berke hanrn Hülegü ve Abaga ile yaptığl uzun Ve

c'etin mücade]enin sonucu olarak, Altın or'du il,e XIII.
1'-ii'zyrlın son yarrsrnda ve XIV. yüzyılda Merr']ük sultan-
]arrı'rrn hAkimiyeti altında hulunan Mrsrr arasrnda slkl
cliplomatik itrişkil'er kurulmuştu. Bu ilişkitrer, Berke ilranın
vt özelikle Memlüik sultanr dl,Melıik ez-Zahir Riıknocldiıı

L Ham'rner - Purgstall, Geschichte Wassaf's, 98. s.

l'llr'sçtr metin).
: V. G. Tiesenhausen, a. y., I. c., 239. s.
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Baybars'rn (7260 - l27-ı) enerjik katılmasıyle başlamış
tı-. Mrsrr, iran Moğollarıyle Altın orıdu arasrrlda yapılan
nıücade]lenin uzamasl ve hattd derinleşrnesi şartryle, kerı-
clisirıden uzak butrunan Cuçi ulusunun genişlemesini ve
refaha kavuşmasrnr temenni,e,diyor'du. Merrı]lffk ısu]tanr

Bayıbars'ın hesaplarr son dleı:ece basitti. Hülegü ailesinin
lrAkirniyeti altrnda lbulunan iran, Mısrr'üa koınşu idi ve
Suriye'1.e de ,hAkim bu'lunuyordu. Srrurlar l\[esopotam-

5,a'dan' geçiyordu. Güçlü iran dev]eti Mem]üik sultanlarırıi
tehdit ediyordu. Bu ,durıurnda iki Moğol devleti arasındaki
n'ıücadeleden daha tesirli b,ir çare bulunabilir rni? Bu se-
}:epie, Memlffk suıltanlarr tarafindan takip edi,len bütüiı
dış siyasetin ,eSaS gay,esi, her ne palhasrna olursa olsun bu
nrücadeleyi ısürdürmek ve kabıil olduğu takdirde d,erinleş-
tirrnekten ibarettıi. Bu şartlar a]trnda Bayhars'la Berke
han arasrnda sık sık dlçiler gidip gelm,iş, Mrslr'ın baş-

şohri Kahireıd,en son derece değerli ürediyeler gönderilmiş
ve nihayet Altın ordu'nun is]1mlığı kaibu:l 'etnııesi igin ls-
rarlr telilifl'er yapılimı'ştı. Mrsır'da yazrlmrş Arap kronik-
ier"i bu ıilişkilerle ilgil,i verilerle doludur. Baybars iüe Beı'-
ke han arasındaki diplomatik haherüe,şrnenirr gergek ma-
hiyetini öğrenmek yararılz olrırayacaktrr.

Srı]tan Bay,bars'rn kati]bi Arap kronikçisi Ibn Ab-
dizza)hir, Memlük sultanrnrrr Berke ıtıana gönderd.iği mek-
tübu şöyle anlatryor: "660'ta U262] [el-Melik ez-Zdhir]'
büyük "Iatar ıhanr Berke'ye bir rnektup yazdo. Adına yaz-

dlğıın ibu mektupta onu Hulavun'a karşı kışkrrtryor, ara-
larrrra ,düşmanhk Ve nefret sokuyor, Tatarl,arla (İran
}Ioğollan - A. Ya.) c'ihada girişrnenin üzerine vacip ol_
duğunu belirtiyordu. Çiinkü onun [Berke'nin _ A. Ya.]
Müsliiman oLduğu konusumda birçok üıaberier geliyondu.

Bu idurum ikarşısında kerı:di ailesjnden o]sa bi]e k1firlerle
cilrat görevi ona düşüyordu. Çünkü peygarrıber _ sallal-
lahu atreylri ve sellem - en yakm akrabasıyle çEırpışmlş'
Irıune.yşilerle Savaşmrştr; ona "Al,lailrtan baŞka Allah yok-
tur' deyiınceye ka,dar Jra][< j'le Savarşmasl emrolurımuştu.
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x4üslümanlrk yalnız sözden ibaret değildir; cihat, Müs)lü-
ıırarılığın rükünlerinden hinidir.'"

Sultan tarafindan Mısır',dan Altın ordu'da Berke
I-lana gö,nderilen hediyelerin listelıeri de çok ,dikkate de-

ğ'er. Yukarldalıi rnektubun yazrldığı tarihte el-Melilk ez-

Zahir, B,erke ]haııı,n eLçileninıi kabul ıetnıiŞ, orılan ağrla-
ıırş, görüşnael'er ve tünlü törenler yaprldlktan sonr."a B,er-
ke hana hediyeler yollamlştr. XIV. yüzyrl Mısır kronik-
qisi Rükned,dıin Baybars'a göre' sultan "Berke için türiü
türlü güztıl hedi5ıeler ıhazırladr: hir muslhaf-r şerif ki söy-
lencliğine göre osman bin Affan yazısıyledir; türlü türlü
yastıklar Ve naimaz seccadeleri; Veneclik bezleri ve doğu
kurnaşIarr; ihayvan post'uırldan ve sahtiyandan,döşemeler,
kakmalr Kdlcur kılıgları; altın kaplı topuzlar; Frıenk tul-
ga,larr ve altın yaldızlı kalkanlar; fenerler; şarndanlaı:
makinetrer [erlganunlar?], ayaklarr kaplamah çift eI kan-
dilleııi; H6,rizm eyerleri; luamaz seccadeler,i; altın ve giü-

nıüş ile işienmiş gernler; halkalr yaylar, gülle atan yaylar,
r:eft atan yaylar; kamış mızndklar ve süngüler; olilar ve
okluklar; taştan yapıllrnlş t'encere[er; gümüş yaildızlr zin_
cirleriy,le ıberaiber altın yaldızlı kandiller, siyah Lıizmetçi.
ler ve aşçı kadınlar; yürük Arap atlarr ve NuJbya lı,ecıin-
leri; qşkin yük ,hayvantları; ma5rmunlar, papağanlar ve
tiir]ü türlü eişyalar.''2 Arap tarihçisi Al-Mufaddal, bu lis-
teye fil, zirafa, Mısır eşekleri, Çin çanak gömilekleri, İs_
l;enderiye ıelhisle],eri, altın i,şüerneli eşya gibi şeytrer ekli-
yor.'

Bütün bu hediyelerin Altın orıd,u lhanr Berke'nin sa_
r'ayrnda en büyük bir tesir yaptığlnı söylemeye lüzum var
mrdrr? Berke Vre Sarayl' islAm kü/ltürünün düzeyine eriş_
mek igin sarf ,edilen bütün ,çaballara rağrnen, Mısrr ürü_

kürndarlarrnın gözünde ıhAIA yan vahşi gihi kalmışlarıdı.
A]tın ordu'nun İjslAmlaşmasr Benke ]Lran zamanıııda haş_
lamlştı. Bu kitabın sonun:da, Altırı ordu rned,eniyeti 'bti_
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lümünde bu sorun ayrlca ay,dınlatrlmrştır. Bu bakrmrdan,
bur,ada yalnız ibilinmesi gerıeken tafsilht veriılmiş, sonra
iki üç cizgi ile Berlke hanın lhükürndar olarak tavsifine
çalrşılmlştır.

Berke ihanın islAmlığı kabul etmesinin siyasi sebep_
lere dayarı,dığr anlaşılryor. Altın or'du ,bir yandan ür-
genç, Buirara giJbi orta Asya şehirleriyle ilişki kuırnuş-
tu. Sanayi, ticaret ve kültür ıbakım]arından gilişmiş olan
bu şehirlerden her ıiki ,Saray'a _ Saray Batu'ya vıe Saray
Eerke'ye - 

ıustalar, tacirler, s,anatklArıIar, bilgirıJler ve o
zamanki Islim A]eminin aydın srnrfinrn mrlhte if temsil-
cileri gelirdi. Diğer yandan dostluğu A]tın ordu için o
kadar değerli olan Mlsrr Merrı,lüktreri, Islimlığm kabulii
1'olunda yaptlklarr teklifler'de rısrar ediyorlardı. Bu ,şart_
lar karşrsında, Altın ordu lhanlarlrun İslArnlaşımasr sŞa-
setini ıhimaye etmek mecb,uriyetinde kaldıklarr muLıak_
haktır. LAkin Berke hanrn İslimlığı yer[eştirmek için sarf
ettiği bütün ,çabalara rağrnen, ya\nız rökim sırırfin ileri
gelenl,eri, özellilile han ailesi JJle yalından temas ddenler
lslimlığı ka]bul etmişlerdi.

Berke ihanrn lslimlığı kabulü konusurı,da Müsliiman
yazarları tarafin^dan verilen hil,giılerden onun hıesapla Lıa-
reket eden ]b'ir siyaset a,damr olduğu arllaşılıJıor. Geniş
bir niifuz sahibi olan Müslüman din ad'amlarr, çiftlıikter-
den ve şohiderdeki gayrimenkul ernl1kten aldıklarr gelir-
lerle önerri]ri ,bir Eervret edinm,i'şlerdi. Bunlar dulha çok
güc kazanmağa 'çalrşryo lar ve hu sebeple her vasltaya
müracaat ederek, bazl hususlarıda yönetirn rnekanıirna-
srrr'dan üstün o],duklarınr gösterm@k istiyorlardı. özeilikle
IsIAmlığı yeni kabııl edenlere kar'şı ;bu şekilıde üıareket
ediyonlardı. İbn Hatrdun,, Al-Ayni, gi,bi Arap tarihçiler,inin
tınlattrklarrna göre. Berke ılrana IsIAmlığı kabu1l ettirıen
tanrnmrş Buhara şeyüri Al-Baiherzİ, kendisiyıle gtiriişmek
nraksadıyle gelen Berke'yi kabul ,etmed,err örrce onu hAneka-

rv.
trv.
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lrırun kaprsınıda üq gün ıbekletmişti. o zaman henüz otori-
ter kı'ir prens olan Berke han gibi kudret'li bir lrükümdar,
tahkir ediılen ıhanlık şerefini bastrrmağa rnuvaffak o muş
ve bu suretle bütün islArn Alemi karşısında IstAmlığrn oto-

ritesine karşı duy,duğu'saygı ve hağlılığı ifade etmişt'i. Btı
hikAye doğru ise - doğruluğuna inanmamak 'i'gin elirıriz-
de lbir selbep yoktur - Berke ,\anın siyasi hesaplarla şah-
si ve siyasi izzetinefisini bastıracak kadar akıllı ve lhti_
yatlı olduğunu iifade eder. Sonra, Altın ordu'nun bu de_

rrirde Amuderya ve Sırderya ara'srndaki ve ıIıatta dahlr

uzaklandaki alan]arrn bütün siyasi İrayatrnr fiilerı tanzin
cttiğini unutmayahm. Rus kroni]ilerine göre, Berke lrarr
itiraz kabtli etmez bir itaat bekleyen sert bir hükümdarclı.

Berke lhan ıdevrinde 1257'de feodal Rus prenslik]erin-
de, vergi Ve haraca ıbağlı bütün üra'lkıh Saylsrnl tayin ve
tespit letmek maksadıytre Sayrim yapllmrştı. Bu sayım ve
r'ergilerin haskak]ar ve kolları tarafından toplanmasl.
tabi haük arasrnda çok defa infial uyandlrmr,ş ve ayaklan-
r']:ralara yol açmrştr. B,enke han tarafinıdan tertiplenen
bu sayrm karşısrnda 1259'ıda Novgorod ahalis'inin ayak-
landığını kıiliyoruz. Bundan üç yıl sonra, l262'de, Rostoı'.
Suzdal', Yaroslav gihi şehirlerde de ayaklanma qıkmıştl.
Bu 'harelıetin Aleksandr Nevskiy'in katıImasıyle haşla-
dığı düşünülebilir. TafsilAt için A. N. Nasonov'un Mon-
golr i Rus' adlr kitahına bakrnrz.'

Berke ,}ıanrn saltanatr devrinde Moğol imparatorluğu-
rıun hayatırrda çrkan olaylar, gerek imparatorluk gerek
Altın ordu için önemli sonuçlar vermişti. |259'da Mengü
han ölmüştü. onun ,ölürnü, Moğol imparatorlıuğunun hiç
bilmertiği karışıklrlklara yol açtı. Mengü'rlün oğullarr
Kubilay ve Arılkbuğa arasrnda kağanlık tahtı için müca-
dele başladr. Iki kardeş kağan iilin edildi: I(ubilay K:ızey
Çin1de, Arıkbuğa Moğolistan'da kağan dlilu. Bu rııüca-
dele ıbütün imparatorLuğu zayıflattı. M'engü 'dgwinde ikinci
'dereoed,e bir rol oynayan Çağatay ve Ögedey aiıleleri, ka-
rlşıklıklardan yarat'lanarak eski ulus]arınr elde etmiştrer-

' n. N. Nasonov, Mongo]ı i Rus', 52. s.
F.: 5
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d,i. Bunun Sonucu olarak, Cuçi ailesi Maveraünneıhirldeki
büfün nüfuzunu kaybetmiş, askeri biriliklerin,i Ve Inemur-
Iıirlnr çekm,ek'mecburiyetinde lkalmıştr. Kardeşler alasll)_
daki rrıücadele, Krıbilay'ın zafleriyle sona ermişti. I(ubilay
}ıIoğolistan'r terk ederek başşehrini Karakurum'dan Ku-
zey Cin'e, Moğolca Hanbahk (han şelhri) adınr a]an Pe-
kin'e naıkletmıişti. Berke ihanın sağlığında çıkan bütün tıu
oiaylar, ilIoğol ]imparatorluğunun henıen hemen tama-
mıyledağılmasına sdbep olmuştu.

Kubilay kağan, ızakta, Pekin'de bulunuyor.du. Bura-
<ian geniş imparatorüuğu yönetmek lhernen hemıen imkAn_
sızdl. Altın ordu'ya ve diğer ulus ara gelince, bı.rnl,ar ba-
ğırmsrz bir hayat sürüyorlar, ayrı çlkarlar güdüyorlar Vt]
Jıanlar azami istiklil arryorlardr. Gerqekten ısaltanatınrn
sonunda Berke ,han Kubilay'r ancak şeklen tarııyordır.

.{ltın ordu artlk fiilen ilıağımsız bir devlet olmuştıı.
B,erke lran, Hülegü'ye karşr yaptığı Kafkasya sef'erin-

cle, 'Tiflis'ten ayrıldıktari sonra, 7266'da ölrnüştü. Öıtısii
Saray Batu'ya göndeı:iılerek oraya gömülrnüştü. Altın
orduld-a şimdi 1266'dan 1280'e.kadar saltanat süren Mon-
gü Tirnur tahta çıkmıştı.' Mengü Timrır devrin,de Altrn
ordu'nun siyasi ve kültürel hayatında anıilmaya değer bir
değişiklik olmamıştır. Berke ,han gibi, o da Hü[egü hane-
danlna mensup Abaga han (1265-1282) i|e savaşmrştı. Bi-
zim için yabancr olmayan Memüük sultarrr e[-Melik ez-Ze-
hİr Baybars bu konuda ona da tesir yapmıştı.

Merıgü 'Timur zamanrnda Altın ordu'Tatarları 127l'
de İstanbul'a da bir sefer yapmışlardı., BizarıJs irnparato_
ru Laskaris, Altrn ordu'nun ve Mrsrr MenıIıjktrerinin kurz-
v'etl,enmesini istemiyor ve llüilegü 'devletini ıhimayeye ça_
lışıyordu. Cuçi aiılesiyıle Mernlük sultanlarr arasrnd,aki an-
laşmayr bozmağa calrşan Laskanis, iki taraf arasrnda ,eılc-i

1 Mengü Timur'un 1282'ye kadar sa]tanat sürdüğiiıııü gös-
'lcren deliller vardrr.

2 V. G. Tiesenhausen, a. y., I. c., 362. s. (Arapça me-
l.in), 380. s. (Rusça tercüme).
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teati edilmesini ,engellemek istiyor'du. MeselA, Berke ha-

.nın saltanatrnrn sonunda höyle bir oılay çıkmlştı.l
ibn Haldun'a inanmak IA,zım gdlirs'e, Mengü Timur'_

ı-ın seferi muvaffalıyetle sonu,çlanmr,ştr. Çünkü Laskaris
Sa\'aşI kalbul etmemiş ve barrş isterrıişti. Berke ,tıanın Rı-rs

prens'lilılıerine lkarşr güttüğü siyaseti sündürmeğe'ça'Irşan
I\tengü Tirrıur, Rus prenslilrlerinde ikinci bir niiıfus sayı_

mr yapmlştlr. Arapça yazan hemen ibütün Mısır kronik-
gileri, Mengü Timur'un ıhaıbis b'ir hoğaz çıbanmdan öldü_

ğünü kaydederler. Mengü Timur zamanrnda Altın ordu
toplumunda 'birkaç önem]i dlay olmuştur: Bir yandan Kı_

rtııx'ın sonraki tarihinde önemli hir rol oyilayan Cerıeıviz

ticaret kolonisinin I(efe'ye (ıbııgün Feodosiya)'gelnıesi,
hir yandan siyaset ısahnesine Nogay gibi önıemli bir şailr-
siyetin çıkması.

Nogay ile d]lk defa olarak Berke dewinde karşı'aş-
nrıştık. Nogay, han aiılesiyüe o]an yakın akrabahk bağları
vc Hülegü orldusuyle yapılan rnrıharelb'edıe tiirrıen beyi sıfa_

tıyle Moğol hirli]<lerini muvaffakıyetle seı/k ve idare et-

rnesi sayesinde ,devlıetin ıen yüksek mevk'ilerine çılcnıştı.
Büyük teşkilAtçılık kaibiliyeti, seoiyesinin sertüği,'şiddete
rro ıhatt6, bazan dosudan doğruya hileye temayülü, kuız-
vet ve servıete karşı büyük ]]oir hırs besleyen Nogay'a ge-

rıiş imkinlar aqmrştı. Kırk yııl süre/e Altın orıdu'nun si-

5ıasi hayatımda o lkadar büyük Joir rol o;ııra'mıştr ki yaban-
cı. hükümdarlar onu han o]arak tdlakki etmişler, ona e]-

çiler ve hediyeler göndermişler, elçilerini hükünıdar €itrgi-

si gibi karşılamışlarıü. Nogay resm]em. yalnız tümen beyi
olup Kıpçak bozkırlannrn Don itre Dnepr arasındaki hatı
alanlarrnr yönetiyordu. Bu topraklara ek olarak, Tokta
('|290 - |312) zamanırı,da, zengin ticaret şehıirl,eriyle Kı-
rım'ın yörletimini de eline almıştı. Merıgü Timur ve özellikle
"fudamengü (]-280 - 1287) devirl'erinde ve Tokta'nın (1290-
1312) itk yrllarrnda, Nogay hütün kuweti dline almış ve
lıanlardan birini tahttan indirmişti. Esasen, Altın ordu'-

r V. G. Tiesenhausenr a. y., L c., 353. s.

tin), 1i59. s. (Rusca tercüme)'
(Arapça me-
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nun siy,asi işleriine durmadan karrşmak suretiyle Noga.1'

bir.çok anlaşrnazlıklara sdbep olmuş, feodal kavgalarrnr
kolaylaştırmıştı. XIV. yüzyrlın ilk yarrsıııcla Tokta Ve

Özbek ihan (1312 - 1340) devirl'erinde yariln yüzyılil* bir
fası adan sonra, bu kavgalar XIV. yüzyılrn son yarrsrrı'da

tazelenmiş ve ibaşka 'imillet'le hirlikte Altın or'du'nrrn
kesin qökmesine Ve siyasi bakırrldan dağrıIrnasına yol aç_

nuştl. Tudamengü'nün (12s0 - 7287) ve krısrnerı Ttılabu-

ğa'nrn (1287 - 1290) saltanatları, siyasi br masaldarı lbaş-

ka bir Şeyideğildir. Her ha,l'de, Nogay olmadan olarr anla-
mak imkAnsrzdrr.

Tudamengü 'için en qok bibi veren Arap tariürçisi

Rükneddin Bayhars'a gör'e,1 Ttrdarnengü. zamarunrda, se_

le,fleri devri,nde ol,duğu gibi, Mernlük sııltanl,arıylo slkr
iii,şkiler devam etmiş, AItın oriclu'ya türlü türlü cleğerli
lrediydler gıönderilmiştir. Yalnız hana ve üıan aiılesine de_

ğil, hanın en nüfuzlu başbuğlarına da Lıediyeler verili-
yondu. Hediyeler arasrnda bazan camitrer veya başka bi-
nalar yaprrı,alk için malzeme ıde bdlunuyordü. MeselA, iIbn

al-Forat'rn verdiği bilgiye gör'e, 1287ide Mısır sultanr
el-Melik o]- \[ansur "Klrım'da (Solhat'ta) yapılmakta
oian carni 'igin iki bin dinar değerinde tii-ril'ü tiirlü ma]ze*

me gönderdi. Bu camie sultan el-Me]ik dl-Mansur'un adr
yazrlmrştr. Adı gıeçen camie sultanın unvanlarrnr yazmak
igin... bir taşçı da yoJılarrııştı. onlarla felçilenle] yağlı bo-
ya da görı,clerirnişti.'"

Trıdamıengü'nün tahta çıkmadan önce şamanist oldu_

ğu ve arrcak tahta çıktıktan sorıra IslAırıilığr kabul ettiği
}iükneddin'in if,adesinden arılaşılryor. Denıek ]gi hu 'devir-
rie Altın oridu'nun islA;rnlaşması - iki Saray ahalisini
sayrrıayalrm - henüz başlanglç safhasrrlda bu,lunuyordu.
Aynı yazara göre, l287''de Tudamengü ",delilikle devlet

1 V. G. Tiesenhausen, a. y., I. c., 104. s.

2 r/. G. Tiesenhausen, a. y., I. c., 363., 435. s. - El-
]\itclik cl-Mansur tarafından Solhat'ta (Eski Kırm'da) bir cami
yııptırılclığrnı İbn Batuta da bildirmiştir (a' y., 281. s.).

67



(;8 ALTIN oRDU',NUN KURULUŞU vE GELiŞMESİ

jşleriyle uğraşmatr<tan r'azgoçlmek, şey'lrlere ve fakirüerc
bağlanmak, aza kanaat ıetme,k gibi haller gösterdi. ona:
'Bö5ıle dmaa devlietin yönetim,i için bir ürükümdara ihti-
yaç vardır' ,dediler. ,o da artık tahttan feragat ettiğini
bildirıerek, kandeşinin oğlu Tulahuğa'nın tahta çıkarıl-
rİtaslnl tavsiye etti. Bundan 'dolayr gönlü Lıoş oldu. Hatun-
!eır, kar,deşIeri, amcailarr, akraba ve yakrnlarr buna rnu-
vafakat ettilıer."1

Reşidüddin, Tudalınengü'niin yönetim işlerinden qe-

kilmesi hakkırlda daha keısin b,ir dli], kullanmlştı. ona gö_

r,e, Mengü Timur'un oğullarr, Tudamenlgü'yü deliliği do-
layrsıyl,e tajhttan indirmişüer ve ,devleti 5 yıl sürey]e hir_
likte yönetmişüerdi.'z

Tulabuğa'nın (1287 - 7290) kısa saltanatı, feo,dal ka-
rışftlılklarla dolu idi. Bu devirde Aütın or,du'da hüküm_
carrn nüfuzu korkunç hir tehdit aütında hulunuyordu. Bii_
tün bu entnikalar tümen bey,i Nogay tarafindan çevrild-
)"or'du. Nogay bu kavgalarda faal ,bir rol oynuyordu. Tu-
Ia_buğa'nrn ,en yakın akratıa]arında o kadar ihtiras, o ka-
dar üınit ı-e birbirlerine karsr o kadar nefret duygulları
rıyandırrnağa muvaffak o'lmuştu ki her an hir saray sui-
kasti beklendbilirdi. Mengü Timur'un on oğIu var,dı: Bur_
Jük, Sar'aybuğa ve Tudan Tokta'nrn, Alguy, Toğrulc:ı
(Özbek hanrn ibaibası), Malağan, Ka,d.an ve Kutu_
ğan da Tulabuğa'nrn taraftarı idiler. Nogay, Tokta'yr
i:udretli glupu ilıe heraber Tuılahuğa'ya karşr harekete
geçirnıeğe muvaffak otrdu. Aralarrnda yaprlan çarprşma,
Tulaibuğa'nın ölümüne ve Tokta'nın tahta çl<rnasrna sle-
bep oldu. Bu suretle, Nogay AItın ordu'da siyaısi ıhayatr
kesin olarak kontrol etmeğe başladı. Rükneddlin Bay_
bars'a göre, "Nogay' uzlf,n sür.e m,emlekette h6,kiim kesil_
mişti. Berke ai]lesini tahakkümü altırrda tutmuş, i}ıanlar_
dan hoşnut olmadığınr tahtından irldirmi,ş, ldilediğini tah-
ta çıkarmıştı."3 Hanlar ,onun dlinde oyuncak olmuştu.

V. G. Tiesenhausen,
V. G. Tiesenhausen,
V. G. Tiesenhausen,

a. y., I. c., 105 - 106.

a, y., TI. c., 69. s.

a. y., f. c., 110 - 111.

l

!

3 s.
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Bu kadar kudretli olan Nogay'rn rııigin 5ıö,rıletimi açık_
ca kendi eline almadlğı ve keııdiısini lhan illİn etmediği
Sorunu ortaya çıikabilir. Moğo'l'larrn bulurılduğu siyasİ şart-
]ar altrn'da bunun anlaşı'lrnasr kolaydır. Bu ,d,evirde Cen-
sjz han a,dlnın ve onlın aillesinin otoritesi o kadar kuwetli
idi ki ya|nız Cemgiz ıhan ailesine bağlı bir şahsın üran
ciaibileoeği konusundaki inanca karşr gelebllecek bir şalhıs
cıkamazü. XIII - XIV. yüzyıülanda hu inancln ne büyük
kuwetle rİevam ettiğini ğösterrrıek için, me$hur Tirnur'-
un (Timurlenk, Tamerılan) (1370 - 1405) lhan unvanlnl
almayıp, kend'isine lemir rütbesini verıdiğini, ğürgen adr-
nı taşımaktan gurur duyiluğunu1 ve bu suretle kerı,disirıi
Cemgiz ai]esine ıbağIı farz ettiğini ekleyelıim. Tokta'rrrn
(1290 - 1312) ilk yıüüarında Nogay lger'Eekten isted,iği. şe-
]iilde ]rükiim sürmüştü. Tokta onun errlirlerirli tereddüt
etmeden yerine getiriyor'du.

Nogay'rn, kendisi,ne düşman SaydığI Altrn ordu
beylerinden (noyanlarrndan) hirçoklarının öldiirülmesini
l'okta',dan tdlep etmesi, bu bakı,mdan dikkate değer bir
oiaydır.' Tokta bu isteğ'i y,erine getirmişse d,e, ke,rı:di du-
ru,munu şidd,etle sarsmıştı. Fakat çok geçrneden dikta--
töre karşr ayaklanmak için ke,n,disinde köfi 'derecede kuı.-
\/et Ve cesaret ,b'lılabilmiştir. Bu firısat kolaylıl<la ,ele geç-
mişti. Nogay, Tokta'dan kaçan Asi emirleri (beyleri, no-
1'anları) kabul ıetmiş ve onLlarr iade etrnek istemerrı,işti.
I-iu suret],e aralarrnda savaş çıkmıştl lJzun ve çetin bir
ıırüca,deleden Sonra Nogay orldus,u ibozguna uğramrş ve
Nogay 1300'de öldürülmüştü. Nogay kırk yıl Altın ordu'_
ria siyasi ıhayatın bıütün alanlarrna ıhAkirn kalmıştı. N. İ.
\,'eselovskiy, Nogay Ve Zatrnanı adlr kitabında, Nogay,rıı
Altın ordu tarih,inde oynadığı r,ol konusunda şu hiikmii
r,eriyor: "A]skeri işlıerde tecrüb,e saıhihi olduğu için *ı-ir

1,andan Altın ordu'nun topraklarrnı artırmştr; bir
l "Gürgen" kelimesi "damat'' anlamına gelir, Timur, emir

Hüscyin'in dul ka]an karlsı ile evlenmişti. Ilüseyin'in karısı, ö]dü_
; ii]en Kazan hanln krzı idi. Kazan han, Cengiz han ailes.ine men-
sııptu.

! V. G. 'l'iesenhausen, a. y., I. c., 109. s.
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yarıdan da ,devletin dağılmasına yardrrrr 'etrniş, bu suretle

- şüphesıiz, biılrrı,eyerek - Altrrı or'du'ya ıilk darlbeyi in_

dirnıişti."' Tokta, Nogay'rn ölümünden sonra' ni'Irayet

klağrmsız 'bıir han olahilmişti. No,gay'rn trrayatınrn son yrl-

Iarrnda Krrrm'da Kefe (Feodosiya) şehrinde Moğollar{a

Ceneviz]i]er arasrnda olaylar çıkımrştı.
Rükneddin Baybars'rn anilattığına göre, 1298'de No-

gay, Tokfa'yr yendikten isonra torunlarlndan birini "tarh
edilen vergiyi toplamak üzere Krrrm'a gönderıdi. o da

Ceneviz Frenklerinin elıinde bu]unan l(efe ,ş'ehrine ge'l_

di... ve ahaliden para istedi. ontrar bna yerrıek için aş ve

içmek igin şarap verdiıler. Ahp şarabı içti; sarüroş olrrrrca

üzerine atıldılar ve onu öLdür,düler. Dedesi Nogay, orrun

öldürüüdüğünü ,lraber alınca, büyük bir ord'u görı]derdi.

Askerler şehri yağma ,ettiler, yaktrüar, birçok Krrrmlı'layl
öldürdüler, orada ibulunan Müslüman, Alan ve Frenk ta-

cjrlerini esir ettiler, maillarrnr aldılar, Sarukerman, Krrk_

1,eri [Çufutkale] , Kerç rıe sair şehilleri yağma ettiiler.''2

1299 yılı ydnız Kefe'y'e değil, zengin bir ticaret şehri
oian Sudak'a ,da f'eliket getirmiştir. A'l-Mufaddal'a g]öre,'

Nogay kerı,di taraftar]arına nrallarryle birlikte şeihirden
çıkmdlarrnr ,emr|etmiş, bundan sonra şehir kuşatrlara[ı
alrnmrş' yağma ecliümiş ve yakilm'rştı. Şelhir ahaliısinin hü-

5ıük ibir krsrırr telef olmuştu. Krrrm ve özellikle zengi:n

kıyr şehirlg1i liçin karışık 'günler başlamıştı. Kaynaklara
g,öre, Moğollarlla Cenevizliler arasrndaki gerginlik artmış,
jki taraf arasındaki ,düşmanhk uZ|Jn zaman ıdevam etmi'Ş

r'e bu mücadele sonunda her iki taraftan hir9ok 'esiı:

aılınmrş ve esir pazarlarlnda satrl'mrştı. Aşağıda izah edi-
leceği gibi, düşmanlık iüişkil,eri Tokta lhan (1290 ' t3l2,
zamanr,nda da devam etmişti. 1300'de Nogay'r yendik-
ten sonra, Tokta kendisini Altrn Ordu'nun rkesin haki-
rni sayabilirdi. Tokta, ağrr ve karışık siyasi 'şartlar altın-
cia yönetimi dle almıştı. Nogay ile yapıllan müca,dele çoir

I N. Veselovskiy, Nogay i ego vremya, 50. s.

r V. (;. Tiesenhausen, a. y., f. c.,111 - 112. s.

,, V. G. 'IiescnlrauSen, ıt. y., r.C.,195. s.
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kuwet Ve paraya mal olmuş, zafer 'azun ve get'in bir mü-

caddleden sonra elde ed"ilrnişti. 1300'de Aıltın ordu'da üq

yıl kadar süren hir kuraklık haşIamılştı' Al-Makrizi'ye gö_

re, "kuraklığı at ve koyunlar araslnda bir ölüm satrgrnr

takip etmiş ve onlar çocuk ve yakrnlarrnr tacir]ere satmrş-

larili. Buntar Mısır'a Ve başka yerlere se.vk edilm:işüend,i."'

çizgileri aşağıda iilgili höIürrıterde tespit edilmiştir' tsu

ctrevir,de iki Saray - Saray Batu ve Saray Berke - bü_

yüz ve zerıglin sanayi ve ticaret şehirleri olmuştu' Kay_

nak]ara göre, Tokta MüsLlüman olmayrp, putperest,l 1'ani

B,ulddhistti. Fakat bu, Müslümanları iıimaye etmesini en-

gellemiyordu.
Iran lVtroğollarryle Tokta arasrndaki i'lişkiler sorllnlt'

setreflerini ol,duğu giibi, onu da uğraştırmıştı' Tokta'rırn
sa,ltanatr zamamnda fran'da Keyhatu (1291 - 7295), Ba;r-

clu (1295 - |2g5), Gazan han (1295 - 1304) ve Ölce1'tü

(1304 - 1316) hükiim sürmüştür. İki Moğol devleti ara-

sında ilişkller geçici olarak düzelmiş, tacirler ve mallarr
icin uzun ;ııllar kapalr kalrnış olan Kafkasya yolu tekrar
açxlmIştı. Acem tarilhçisi Vassaf bakınü ne diyor: "i!Ien-
gü Tiırnur'un yerine Tokta (1290 - 1312) geçtiği zaTnar.'

karşrlıklr olarak,e,lç'iler gönderiünıiş, mektuplar yazılrrış
ve tacirlerle bankacllar iiçin yoilar [tekrar] açilmıştı' Yol-
cularrn güven4ik ve ralhatr sağlanmıştı. Arran villxyeti''
araba ve çadırlar'la, at ve koyun sürüleriyle dolmuş, uzun
bir faslladan isonra hu mernileketlerin rnal ve naıdi'de eş_

yası itıüyük bir rağtıet görmüştü.''a'Tokta zama'nrnda Mem-
lük sultanlarrylle karşılıklı eilgi gönderilmesine de devam
ediümişti. Ya|nız, elçilik kurulılarr eskisi kadar çok o]ma-

I

:t

I

V. G. Tiesenhausen, a. y., f. c., 436., 513. s.

V. G. Tiesenhausen, a. y.,774.,206.,277.,'13i. s.

Rus Azerbaycamnda bir eyalet.
I:Iammer - Purgsta]], Vassaf, 99. s. (Farsçır mctin).
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ıliğ-l gibi, Iıediyeler de azalmlştr. Mrslr, bu devirde Hii,[e-
i;i) ailesiyle arıIlaşımlstl. Bu kıaıkırndan 1306'da b,eklenme_
dik ,bir olay bile çlkmlştı. el_Me]ik en-
Ntrsrr Muhammet'e (1299 legü ail,esine
}:arşr ortak bir hakette bu adına tekl:]f
ettikleri ZamaI|, 

- bu sıra,da Moğo;l ,devletleri arasrnicl_a
g:e"cimsizlik tekrar başlamıştı _ Mrsrr sultanr bu tektifi
nazik bir şelıilde reddetııı-işti. Tokta zalmanı,rııda Kefeıde
ve, diğer Klrrm şehirlerinde bu]unan Ceneviz kolonıileriv-
lr' c'[tişmanlı,k ilişkileri devam etmişti. Cenevizliler ,ru aı_
ğer F o zamanda Bizanslılardan lbaŞka

. bütiin aclr veriyorlardı) sık sık Moğot-
]ara ]ı ler alıyor ve hunlarr esir olaiak
'satıyorlardr.' Tokta' Kefe'de Cenevizlilerıi yakalamak is-
temişse de, Illısır kronikçisine göre, "Frenkler asker,leriır
galeceklerini haber almrşlar, gemilerini hazır,laylp kencli
meııleket]erine gitmişlerdi. Tatarlar onlarclan ;Iı;r tetinl
bile e]lerine ıgecirerylediler. Bunuıı üzerjrı,e Tokta on]arın
Saray şehri rre civarında bulunan ma]ilarınr yağma ,et[i-,,"

Bundan 'önce 'de zikrıgfl|}f,;g' gib,i, XIV. yüzyllrn ilk
1-ıJ,Iarlndaır itibaren Altın ordu'da üretim lkuwetler,i art-
mağ'a başlamıştı. To]ıta;nın son ,günleri, Altln ordu dev_
]etinin özbek lran (1312 - 1340) clevrindelçi askeri kud_
reti için ;lıir hazırlık
Cizbek ı,," trı.i, - ı.t ."?:ii::
vakısıklı, boyu bosu andr.,,j

ul'un torunu Toğruloa'run oğluidi. çlkmak ıhaklına ma]ıik degiı,dı.ll'ari göre, özbelk, Kutluğ Timur'ui en
.qüçlü emii],erirlden (noyanların'dan) birinin 5,arıümrfle'lokta'nrn oğlu llbasmlş'r öldürmüş ve Altın ordu tahtına
c'ıkmıştr.n

I V. G. Tiesenhausen, a. y.,
r V.G. Tiesenhausen, a.y.
l V. G. Tisenlıausen, a. y.,
I V (;. Tie senhausen, a. y.,

I. c., 436. s.

, I. c., 120., 162. s.
f. c., 175. s.

II. c., 100. s.

,,\l,'|'lN ()tl,l)U'ııUN slyıısi'fAıtlIll

Özbek ihan ilk günlerden başlayarak kes,in ve şid,det-
lı lıir siyaset güttü. Özbek'i tahta çıkardıktan sonra Kut-
1uğ Timur, her ş'eyden ,önce HArizm va]isli olarak, lm.gm-
]cketin yönetim ihayatrnda büyük bir rol oynamağa ıbaş-
ladl. Al-Ayni'ye göre, ilk zamanlarda "yönetiırrr rnekaniz_
masrnl ve vergilerin toplanmasrnr kontrol etti."l

Kutluğ Timur'iun nasihatleri sayesind'e, Özbek han
krsa bir zamanda birçok rakip ve düşmanlarlndan kurtui_
nıuş' en te;hlike]i o]anlarr korkun,ç surette yok etmİşti.
Berke han gijbi, Özhek de İsilhmlaştrrma siyas,etlne şiddet-
]e devam etmiş, kabil olduğu kacar kısa bir süre içinde
hu Solrunu lhalletmeğe çalışmıştır. Tahta çıktıktan iki yıl
sonra Özbek lran Mrsr sultanı el-Me]ik an-Nasrr Muham-
ılıet'e,' Altın ordu',da pek az kdfir kdldığını hıildirmişti.,
Şüphe yok ki bu, gergek duruma uymuyordu. Özbek ıhan
Ila]k küt]eıleriyle göçebeleri değil, hikim srnrfları göz
iıılüne alryordu.

Özbek lrcn Şeıhir hayatına büyük bir değer veriyııi-
c'lı-i. Saray Berke onun zamanın'da ibüyümüş, genişlemiş
ve süslenlıişti. Özbek devr,inide lıaşşehir S,aray Batu',dan
resmen üburaya nakledilmişti' Bu adırnın, Saray Berke'-
nin ür'etim ve küitür hayatırıda yeni bir gelişme giister-
ıııesini son dereoe kolaylaştırdığı mu'lrakkaktır. Aşağıda
görüIeceği gibi, Saray Berke'nin en güzel tavsifi ,de yine
özbek han ,devrinde Arap gezgini lbn Batuta tarafindan
1'apılmıştı. Ibn Batuta 1333'te burada ,bulunmuştu. .Aqık
bilifade i,le ıkaleme alınan bu gözle,mleride Altın ordu
i.ıaşseJrriniı zengiıcliği kesin olarak kaydedilmiştir. özbek
l:an geniş bir yapım faaliyeti göstermiştir. onun ernriyle
Saray Berke'de camiler, medreselıer, türbeıler' saray ar
vapılmıştrr. Ne yazık ki kıütün bun]ardan yalnız toprak
iıltlnda ötede beride birtakım terneller ve özdllikle rıo_
zajk ve boyalr cjn'il'er gibi bazı tezyini sanat eserleri kal-
ı-ıılştır. Özbek han yalnlz Volga boyurı:da ,değil, Krım'rla

I V. G. 'Iiesenhausen, a. y.
] LI - Melik an-Nasır iVluhammet

l;ı siıltitnıtt süı:müş1ür.
I' V. G. Ticsenhauscn, a. y

, f. c., 515. s.

fasıla i]e 1309'dan sonra

, I. c., 163. s.
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da yaprlar yapmrştır. Eski Kırım'da (Solhat,ta) yaptır-
dığı cami bqgüne kadar rnahafaza ediilrrıiştir. Bu anrtrn
güzel taş kaprsında yapıldığl tarih ve ,ö/bek hanın aıdr da
yaalrr,ü.1 onun ,devründe 

'akrabasrndan Kutluğ Timur da
Ürgerrç'te yapılar yaptırrıııştı., Drş siyasete özbek han
esik'geleneğe sadılk kalımıştı. önceki,d,evirlerde olduğu
gibi, Altın ordu Memlük İmparatorluğu ile ticari, [iültii-
rel vö diplomatik alanlarda sıkı ilişkiler kurmuştu. Bu
ilişkilerde önceki devirler,e nazatan b,iııbir yeniüik olma-
mrştır. Yalnız, Mısrr sultanı el-Melik an-Nasır'ın Cıengiz
han aileısine mexsup b'ir AItın ordu prensesiyle evlenme_
si dikkate değer.

Iki hükümıdar ailesi önce karşılıklı hediyeller gön-
dermekle işe başlamıştrar,dı. özbek ıhan, Moğol pren-
sesi iiçin ilıüyük bir .lkalın istemiştir. Bu sorun üzerirıde
yapllan konuşmaüar ibirkaç yıl sürmüştür. Hatta Mısır
sultanr blr ara]ık Moğol prensesiyle evlenııekten vazgeç-
meğe bile hazırdı. Çünkü MoğoIIhr 'Tunacı,nrn kızr Tu-
iunbay içiıı fazla kalın istiyorlar'dr. Evlenme konusunda-
ki korıuşmalar ,daha 1314'te başlamıştı. Bir gün Mrsrr'dan
Adet olduğu ve'çhile ibir elçi gelmişti. özbek ihan artrk he'l-.

şeyi hazırıIadığrrı,ı, şiurı,di yalnız kalınr vermek Ve düğüıı
eğlencelerine başlamak gerektiğini elçi5ıe haher verince.
elçi şaşırmış, yanında para \re ürediye lbııIunmadığnr söy-
l'eyerek af di}erneğe başlamışsa da, öz,bek ,han elçiye ta-
crlerden - hazı kayıtlara göre 

- yirmi lıin dinar,, dı-
ğer bazı kayıtılara g'ör,e ıise, otız bin dinarn a,lmasınr teklif
etmiş. Elçi bıu teıklıifi ka,bul ,ederek, clüğün için de ayrlca
5ıedi bin dinar daha bulmuştu. 1320,de büyük düğürı, ktı_

1 V. Smirnov, Arxeologiçeskaya ökskursiya ve Krrnl
]888 s. Zvo, L c:, 279. ve müt. s.

' A. Yu. Yakubovskiy, Razva]inr Urgença, 36. Ve
rnüt. s.

ı V. G. Tiesenhausen' a. y., I. c., 519. s.
I V. G. Tiesenhausen, a. y., I. c., 43g. s. _ Kebel<

l'ııtnın (1318 - 1326) yaptığr reform]ardan itibaren Maveraün-
ııchir'de olcluğu gibi, Altın orclu,da da bu devirde bir gümüŞ
ılinar ;ıllr dirhem olup 50 altın kopek değerinde idi.

ALTIN oRDU'NUN siYAsi TARİHİ

r'ullu Mrsrr'a hareket etmişti. Kurul Istanbul'da bir süre
k_alrnış ve ilıurada imparator Laskaris kurul şelefin/e bir'-

çok parlak şonlikler düzerı'lemişti. 10 mayıs 1320'de Moğol
prensesi rskenderıiye'ye varmı,ştı. Al-Ayni'ye göre, "ha-
tun gemiden çıktığı zama:n üzerinde a[tın yaldızlı bir ça-
dır b'ı.ı[unan bir arabaya lbindiri],di ve köleler tarafirı:dan
Iskenderiye'de sultan saraylna götürütrdü. Su{tan, ona hiz-
met için 6i1çok ıhaciptrer ve sultan ,Irareminden on sekiz ]<a-

dın yo[lamı,ştı... Bundan Sonra otuz hin rniskal'üzere niı]<A,ir

kıyılclı. Bundan evve,lce verilen y,irmi bin dinar muacceldi."
Mısır sultanryle evlenen Moğol pren]Sesi Tulurıbay'rn alm
yazrsr korkunçtu. Ara'dan ,beş yıl geçrneden "Özbek ,lıan,

sultanrn Moğol prensesiy'le evlendiğin'i, fakat biııkaç gün
Sonra onu kovduğunu ve köle'lerinden birine verıdiğini

flraber] almış.'' Bu haber, Özbek ]lı.anı son dere'ce öfkc-
Iendirmiş ve ibir ellçi vasrtası/le bütün memnuniyetsiz]i'

ğinin bilıdiri]mesini istemişti. Çünkü "Senin gibi ,b'ir acla-

ma han kızlarrnr yok etmek yakışmaz." El - Melik an_

Nası,r buna olumsuz bir cevap ver,mişti. Bütün bun'ların
yalan olduğunu, Allahın prens'esi hayattan ayrrmasrndan
dolayı ıhiç kimsenin sorum]u olmayacağrnr itreri sürüyorciu.

Özbek {han ile Mrsır sultanı el-Molik an-Nasrr ara'
sında iran Moğollarıyle yapılan savaşlar da sık 'sık diplo-
matik konuşmalara ıkonu teşkil etmişti. Öz,bek''in asker-
ler,i türlü vesilelerle ya|nız rran srnrrlarında değil, İran
topraklarrnda da faaliyette bulunmuşIar'dr. Mamafih Cu_

çi ailesirıin ,bütün çabalarrna rağmen, Azerbaycan elde

ecii}ememişti. Azerb'aycan, xlltr. yüzyılın son yarlsrnda
ve XIV. yüzyılın ilk yarrsın,da Moğolların']rikimiyeti ai
tında bulunan iran'ın elinde yiz yıI, ka,dar kalmıştı.

Tokta ve özellik]e Özbek han idevirlerinıde Moğol top_

]umu kesin şeklini aLmı'ştı. Bu iqtimai ilişkiler aşağıda
anlatrliınıştrr. Yaılnız, Özbek han veya iliğer hanlar tara-

V. G. Tisenhausen,
V. G. Tiesenhausen, a. y., f. c., 527. s.

a. y., I. c., 527. s.
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lından girişile'n içmaİ teşebıbüsler konusunda kayna,klar_
l'ıa lriçbir kayıt yoktur. Ha]buki gerek özbek ihanrn gerek
cndan önceki'han'larrn önemüi içtimai 'değerl,er taşıyan bir_
cok yarilıklar cıkardığr mu,hakkaktlr.

Özbek ihan devninde özbek]'erden (UzbekAn) ilk ,de-
fal olarak söz edildiğinıi görüyoruz. XIV. y,izyı| Acem ta-
ri]ıci ve coğrafyaclsr Hamdullah Kazvin| 1335 - 1336'da
Azer.baycan'a yapilan sefer,derr söz elderken özbek Lıanrn
a-skerılerine bu aü vermiştir. Burada Kazı.inİ, AItın or-
cltı'yu da Mamlakat i Uzibeki, yani ödlıek ,devleti adı a]-
t'lnda anmıştır.1

I V. G. Tiesenhausen, a. y., II. c., 93. s.

BEşINCİ BöLÜM

XIII - XIV. yüzyıllarda Altın brdu'nun sosyal
ve €konomik hayatr

7246'da Deşt-i Kıpçak'tan geçen Plano Carpini, Kıp_

çak bozklrlarlndaki göçebel'erin zengiın iğini şöyle anla-
tlr: "De./e, lsığlr, koyun, keçi ve at gibi hayvanları çok-
tur. Bütün dünyada bu kadar çok yüık hayvanr bulunma-
chğrnr Sanlyorurn."' Bu söz]erle Carpini, Deşt-i Krpçak''"a
oturan Moğo],larr göz önünde tutmuştur. Göçebe ahalinin
küçük,bir krsmınr teşkil eden Moğollar, yukarlda izah edii-
diği giibi, yava,ş yavaş Kıpçak kütlesi arasrnda eriyor,d-u.

Carpıini'nin bu sözleri Klpçaklara da teşmil edilıebilir.
Moğollarln göçebe hayat şekil,lerini, yani göçeibe ekonomi-
sini Güneydoğu Avrupa'ya da getirdikle'ri muhakkaktır.
]]u nizam ile kültür Lı'akı,mrndan Moğoilardan fazüa yük_
sek bir seviyede cılmayan Kıpgaıkların teşkilitı arasrnda
hüyük bir fark yoktu.

Ulus ve yurt kelirnelerinıin Moğollar arasında aldıg=ı

an]amr yukarıda izah etmiştik. Bu ıkelimeler, B. Ya. Vla-
dirrıircov tarafından gayet iyi ta}llil edilmiştir.'2 Aıltın or-
rlu, Crıçi ailesi,nin ulus'u sayıIryordu. Binaenaleyh bütüıl
ahali - göçebe, köylü ve şelhirliler - ıbaşta lhan olmak
izere, Cuçi ailesirııin malr gihi teülakki ediliyordu. IJ]us''urı
işgal ettiği alan, yani 1n-ırt, han ailesirıe bağh "prensler''
ve büyük noyanlar - Kıpçak - Moğol feoıda]tre'ri - ara-
';ıında taksim edilrnişti. Genel olarak 'hernen ıhandan Sonra
1;elen prensler ve noyanlar, aynı 7Arnanda yiikselk mülki
vei öz,ellili_}e askeri rnemuriyetle,r (tümen beyi, bin beyi,

Planrı Karpini - V. Rubruk, a.

]]. Ylı. VIadimircov, a. y.,97. s.
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.r-üz beyi) 'işgal ediyor']ar,dr. Göçebe ekonornisi bütün Mo-
ğo1 imparatorluğurlda olduğu gibi, Altın orduida da feo-
dal bir mahiyet taşıyordu. otlaklar feodaitren arasında
kesin olarak ta'ksirrı edilmişti. Plano Carpini bu konuda
şbyle diyor: "Hiç kimse imparatorun tayin ettiği yaylak-
ta-n başka bir yerıde kafiamaz. rmparator aşibuğlarrn,
başbtığlar tümen beylerinin, hin beyieri yüz ibeylerinin,
;,iiz beyleri on beylerinin yayılalklarrru tayin ederler."'
B. Ya. Vladinıircov, Carpini'nin "başbuğ" l<elimesi a]tın-
c'la Moğol prenslerini anlaüğını haklr ollarak ileri sürnıüş-
tiir.' Burada, y,aylakllarrn feodalllere, denecelerine göre
taksim edildiği yotrunda çağdaş bir gezginin göz,lernlmini
görüyoruz. G. Rubruquis, Carpini'nin gözlemlerine il6-
ve olarak, şöyle diyor: "lonların daimİ ikonak]arr (civita-
tem) yoktur Ve yalln nerede oılacaklarr,nı hilrnezler. on]ar
Tuna'dan gün ,doğusuna kadar uzanarr İslıit topraklarrnı
(Cithiam) aralarrnda taksim ,etmiştrer,di. Her şef (capi-
taneus), kendisine tAbi olan dnsanların saylsma göre, ot-
laklarrnrn srnrrlannı, yaylak ve kışlaklarrnr bilir."3 Rub-
ruquis'in ;bu ka5ıclr dikkate değer. Çünkü bize, göge)oe
feodalJlerin, metbuuna karşr irta]ım rniikellefiyetlıeri
clan rnuayyen miktarda irısanlara salhip otrduklannı anla_
tıyor. B. Ya. Vİad,imircov'un eserirle istıina,den, Moğolis_
tan göçebelerinin içtirnai teşkilötından söz 'ederkeıı, MQ-
ğolistanıda ıgögebe ekonornisinin ayil'e dayandığını belirt-
miştim.

Bütün ibozkır feodal sistemi, kendine mahsus biil.
ekonomisi ol,an ayil'e, yan,i gögebe ailesine 'dayanrr. Ayil'_
jn, şef (Ihan, prens, 'noyan' b,ey, ba'atur, tümen beyi, bin
l>eyi, yiz lbeyi v. tı.) tarafı,ndan tayin edilrrıiş otlaklarr
vardlr; ibu 'ekonomi şartlarr içinde rnetbuuna karşr mü-
kelilef olduğu rnııhte]if vazifeleri yapar ve mallannr şeh-
rin pazarrna götürüp mübadele edıebillir. Gezg'inler, höyle
bir gögebe ailesinin XIII. yüzyı]:da neler ıürıettiği kontr_

r Plano Karpini - V. Rubruk, a. y.,23. s.
: I]. Ya. Vladi mircov, a. y., 112. s.

" l'liıno I(arpini - V. Rubruk, a. y., 60. s.
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'sunda ıdikkate değer tafsi]At verirler. G. RubruQuis'e glğ1g,

"onlar [Moğo,Ilar] kege d,e yaparlar ve evleı:'irıi 'örter']]er.
Erkekler yaylar ve ok]ar yaparılar, üzengi Ve gern]er
imal ,ederler, eyerl,er yaparlar, atlarr sürerler ve krsrak-
larr sağar ar, lklrnız, yarıi kısrak südü döverler, kımrz sak-
lamak ,için tulumlar dikerler, deve,Leri güder er ve yiikler-
ler. Koyun ve ikeçileri birlikte sürerler ve ibazan erkek-
ler, hazan kadrrı]ar sağar,lar. Derileri yoğurtla işler[er."'
Eiraz yukarıda Rubruquis, Moğo[ ekonomisinde kadınla_
Iln rolünden 'söz e'der: '(Kadrnlarrn görevi, araba]arr
kullanmak, çadrrılarr araibalara yüklernek ve indirmek,
inekleri sağmak, yağ ve yoğurt yapmak, deri ,işlenıek ve
dikmek gibi şeylerdi. Deritreri sinirden yapıImrş iplik(er-
le dilçerlerdi. Sinirleri ince saplara ayrrrrlar ve sonra bun_
larr uzun bir sap halinde ,örerlerdi. Sandal (sotulares),
başmak ve lbaşka giyim eşyasl 'da diker[ıer.'" GöçeJbeler,
öze]ililkle ormarrılar'çevresirıde yaşaıdrklarr ta'kdir,de, stiııek
a\rları düzenler,lendİ. Altın ordu Moğo']Iarrnrn lhayatırlda
av önemli bir y,er tutuyor,du. Avcının, rnetbuuna karşr
mükellef olduğu verıgiler ağırdı. Yine G. Ruhruquis'e gö-
re, "onlar [Moğdllar] avilanımak iste,dikl,erıi zaman, hü-
yük gruplar teşkil ederller ve av lhayvanı, bulunduğunu
bi]ıdikleri y'er]eri kuşatırlar ve lrayvanlarr çevirinoeye ka-
d-ar bir daire biçiminde yavaş yavaş birhirlerine yakla-
slrlar; bun^dan sonra Jhayvanlarr oklarla'ölıdürür[,er."3

G. Rııbruquis'in bu sözleri, Tar'ih-i Ci,hanguşay ad,lı
eserinde C'engiz han yasasınr, yani bu devirde hütün Mo-
ğol hükürndar]arr,nın tatbik ettikleri Moğol, [ıukukunu
özetleyerr Cüveyni tarafindan ,da tamamıyle teyit edil_
miştir.

C,üveyni, yasanrn ;bir böIümünde, sürek avlarrndan
etraflr surette söz ed,er. Sürek avlarrnın yallnız iktisadi
rleğıirl, askeri önemi de vardı. Sürek avları, asker'in yetiş-
ı'ıiesini kol,aylaştıran askeri ta,trim gibi teldkki eüllirdi.
\- asa, s'ürek avlarrnr bakınrz nasrl tasvir ediyor' Sürek

ı Plano Karpini-V. Rubruk, a.y.,23.s.
r Il. Ya. Vladimircov, a. y., 112. s.
ir Plano I(arpini - V. Rubruk, a. y.,76. s.
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ııVlaı'| .gcncl olarak kışııi yapllırdl. Han, ava ürazrrlanma]<
it'in oııtltı]lara Ve karargAJrlara gereJ<err 'em:irleri verir, av
lcin kaq kişi ayrılmasr lizım geldiğin,i bildirirdi. ordu-
ırun orllu teşkilAtına uygun olarak, sürek avrna ayrrlan
birlikler, onlar, yiz\er, binler teışki[ e,derler. Adete ğöre,
süvari hirlikıleri; ibir ay, bazan daha uzun bir süre hanın
kumandasr altrnda, geniş kıir alanr kuşatlrlar. Kuşatma
halkasr, metodik bir şekilıde, acele edıilmeden, ,dara trlma-
ya başlar. Han ve yardımcıiları, düzenin bozulmamasina
dikkat ıe,der]er, daralmakta olan halkadan çlkan onlara,
bin].ere ağır cezalar verir]erıdi. Bu suret}e, Moğollar, ba-
zan avlarını iki üç ay takİp ederler vıe aV ]hayvanlarlnın
toplu olarak öldürülmesi kolaylaşrncaya kadar halka;.r
daraltırlar,dı. Genel o]arak hayvanlarr Vurmaya önce han
Ve orxun yakırlları başlar, onlardan sonra rütbelerine göre,
aşkeri şefler, nihay,et asker]er gelirıdi.

Han, canr sıiklüdıktan veya hayvan]arrn vuru]masrna
iştirakten çekildikten So,nra' yüksek bir yere yeiJe'şerek
avr takip eder. Av, ganimetin Sayr]masl ve paylaşrlmasr
ile sonra erer. Bu avlarda el'de edilen etin ve derilerin, gö_

çeb,elerin hayatr için önemli ibir iktisa,di değer taşıdığınr
izaha trüzum yoktur.'

Plano Carpini ve G. Rubruquis, göçelıelerin fteıçe ça-
dırlarrnr üA)n :uz:un' tasvir etmişIerdir. Ne yazlk ki yalnız
zengin cadrrlar etrafli surette tasvir edilrniştir. Carpini'-
cien hirkaç satır rralkledelim: "Evleri çadır biçiminde yu-
varlaktır ve çubuklardan ve ince ,değneklerden yapılmış-
tır. Evin ü.st tarafrrlda yuvarlak bir pencere vardrr. Çadır
hu pencereden aydrnlanlr Ve 'duman ıbırraıdan çıkar; çün-
kü onlar ortada daimi sur,ette ateş yaikarlar. Duvarlar Ve
çatılar keçe ile örtüIüdür; kapılar da keçeden yapıilmş-
tır. Bu evler, saıtriplerinin ıdeğer ve rütjbelerirıe ,göre, ıbii-
yük veya küçi.iktür. Bun]arrn hir kısmr kolaylıkla b,ozulur
ve tekrar kurulabilir ve yük üıayvarllarrnrn srrtrnda ta_

şınabilir. Bir krsmr bozulmazsa da, arahaİarla taşınabilir.

l Cüveyni, Gibb Memorial Series,
20. s.
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I{üçük ev]erin araba ile taşınmasr 'iigin bir öküz kAfidir;
büyük evler, arabanr,n lıüyüklüğüne göre, üç, dört ve
hatt6, daha fazla öküz tarafindan çekilir. Ister sefere çlk-
sınlar, ister başka 0oir ;ıere göçsiirıller, evlerini her zaman
;'anlarrnda taşırlar.'"

G. Ruibruquis daha geniş ve ,daha güzel bir tavsif
3,apmrş9 ııe hu evleırin yalnız boyunu tayin etmekle kal-
ırayarak, ayflca sanatkA.rane süs'lerirıi de tasvir etmiştiı:.
Bu devirde evleri süsl,eme sanatrnrn oıtrdukça gelişmiş
old'uğu anlaşrlıyor. G. Ruhruquis'e göre, "lçe,çelere aslna.
ağaç, kuş ve ;rrrtrcr lhayvan tasvirleri işlerlerdi.'"

Göçeibeler, göcebe ıe{lçonomisi, göçebe yaşayışı Ailtın
ordu'nun'hayatrnda büyük bir rol oynandı. Güneydoğu
Avrupa'nrn işgali, Tatar]arrn &rayatında büyük 'bir önem
kazanmrstrr, Tatarlar, Volga ile Dnrepr ve hatta Tuna
arasrrı:da geniş otlaikılall \ıe sularr btrlunan gayrimeskün
topraklar bulmuşlardr. Burada, rrınak kıyrlarrrıdaki ufa.k
zirai böIgeilıerden {sonra, Tatarlar göçebel ekorromisindeır
ayrŞImadılar. Tatarlarrn, Altın ordu göçıelbeleri ar.asrn,d;r
ufak bir grup teşkil ettikleri yukarlda belirtilmiştji. Gö-
çebelerin ana kütlesini Kuman]ar teşkil ediyordu.

Tatarlar, Kumanüar arasrnda yalnrz imtiyazlı b,ir sı'
nıf teşkil eder erdi. X[I. yüzyılrn sonun'd,a ve XrV. yüz_
yı,hn lıaşlaırgıcında yazarr ve İran Moğollarlille Altın or_
du devleti üzerine çok sağlam bilgilere sahip olan Reşidüd_
din'e ğöre,a'Ailtın ordu'da Moğol oı..dusunun ana çekirde_
ğ'ini, Cengiz hanın Cuçi'ye ayırdlğı 4.000 kişinin çocuk-
ları teşkil ediyondu. Burıılar üç kabileden (Sayçitıt, Kin_
kit ve Iluşirı) iibaretti. Tokta (1290 - 1312) hanrn salta-
natr dewinde ordunrın esastna 'bu ka ilelerin teşlıil et_

I Plano I(arpini - V. Rubruk,
:r Plano Karpini - V. Rubruk,
n Plano Karpini - V. Rubruk,
4 Reşidüddin. "I\{aterialov po

(Farsça metinler) ad]r eserden alınmıştrr.
Şen, a' y., II. c.,33. s.

a. y., 6., 7. s.
a. y., 69., 70. s.
a. y., 69. s.
istorii Zolotoy Oı.dr"

- V. Tiesenhau-
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nüesi 'dikkate ,değer. Bu kabiletrerd,en ibaşka, Tokta'nm or-
dusunda Kıyat kabilesine bağlı birlikler d,e var'dr.

Tokta'rın türrıenlerinden biri tamamryle bu kabileye
rnensuptu.l Nogay'rn askerleri arasrnda 'gok saylda Man-
gıtlara tesadüf ediılirdi.

Yuıkar'ıda zikredilen Moğol kaibi],elerirrden başka,
Aitın ordu'da başka Moğol kabileleri'de vardr. Mesel'A, kro-
n,iklerıcle Kangurat ve A(trçi Tatar kabilelerinin adlarrna
rastlanır. Tokta'nrn karrsr da Kangurat kabilesine men-
suptu.

Göçebelıer (Kumanlar ve Moğollar) 'Altın orıclu nü-
fusunun çokluğunu mu teşkil iediyot'lardı? Yaylalarda
rrüfusun azlığr ve Altın ordu alanl içinıdeki şehirlerle
zirai bölgeler aıha'lisirıin çokluğu gıöz önünde tutulursa,
bu soruya o]urnlu bir cevap verilernez. Bulıgar bölgesi,
Krrrm Vre onun kıyr şehirıleri, Kıızey Kafkasya, yüksek
bir ziraat tküItürüne ve şe,hir Lrayatrna malik bulunan
Hdtizm ve nihayet, büyük ölçüde yerleşik aha]isi o]an
aşağı Volga havz,ası, Altın ordu'nun bölgeleri içine giri-
yordu. Kırım, Anadoüu'ya ve Istanbııl'a Ve or,adan da Su-
riye'ye Ve Mısır'a gi:den yolların transit mer]<ezi olmas!,
Bulgar alanr ise Altın ordu'nun en önemli ziraat lloölgesi
bulunrrıasr bakrmrnldan büyük ;bir değer taşıyor. Bulgar
bölgesirıin değerılıi kürkler ve büyük miktanda ,deriler
sağ]adığı filci çok yayılmıştır. Esasen- bı.ı, ink1r od;ile-

mez. Moğ'ol]ar devrinde, gerek XIII gerek XIV. /üzyı]-
larda, Bulgar pazarlarrrıda kürk ticareti azalını,ştr. Altrn
ordu devletinin hayatrııda, Bulgar alanı sağladığı buğ-
dayla ,da ,önem]i bir değer kazanmrştr. Burada başka yer-
lere göre zirai faaliyetin ,goktan beni hüyük hir gelişme
gösterdiğini hiliyoruz. Bulgar bölgesinin iLeri bir ziraats
sahip olmasr önem]i'dir. Çüııkü buğday ürünü iburadan su
5'oluyle koiayca ve ucuz şekilde büti.in aşağı Volga üıav-

1 Reşidüddin, Tokta zamanrnda Altrn ordu askeri kuv_
ı.'cllerinin türrıenlere, bin]ere ve yüzlere aynldığlnı anlatıyor. Bu
l;ilgilere ek olarak, Reşidüddin Tokta'run ordusunda Moğollar_
dan başka, Rus, Çerkez, Kıpçak' Macar v. b. birliklerinin bu_
lunduğunu be]irtiyor.
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zaslna ve öze likle ,Saray Berke ve Saray Batu şerhirleri-
ne sevk edi]irdi. Gerek güney Rus prenslik'lerirıden (me-
sel6, Ryazan'dan), gerek Müsliiman doğuda geniş ibir

üne sahip Kafkasya b,ölgelerıind,erı ge en buğday, bu lru-
susta Bulgar .böIgesiytre rekabet edemezdi. Al-omari'ye
g,öre, lbu meml,eketin sultanrna Çerıkezler, Ruslar, Aslar
(Alanlar) ]hizrnet 'ederler. Şehirleri mamur ve kalahalık-
tır; dağlarr ağaçlık, yemıişliktir. Bu toprak]arıda buğday
yetişir, süt sağıhr [yani [ıayvan beslenir], sular akar,
nıeyveLer dwşirilir."l

Kazan ın-üzesinde ve Ermitaj'ın doğu şubesinde Bil_
yar'a (Bulgar bölgesine) ait ,demir oraklar ve saban
deınirl]eri mrıhafaza edilmektodir. Bu aletler, hirçok ema_
relere istinaden uzman]ar tarafirıdan xIV - XV. yüzyıl_
lara, yarıi Ailtın ordu 'devrline çrkarılmrştır. Ne yazık ki
bunlar üzerine şirndiye kadar bil,imsel lloir araştırma yaprl-
mamıştır. Bunun gihi, Btllgar alanrndaki ziraat küItürü-
nün dinlıenme usulünü tatbik edip etmediği rneselesi gibi
örıem]i hir prdMem ,d,e bug"üne [<adar ortaya atrlma-
mlştır. Eski Saratov ve Penza illerinin kuzey ktilümle.
rindeki topraklar ve Mordva'lann oturıdui]<'larr Nij'e-
gorod ilinin gürrey bölümü, Altın ordu ,devlet sis-
teminde önemli bir yer tutuyordu. A. A. Krotkov, K
\:oprosu o stevermx Ulusax Zolotoordmskogo xanstva adh
yazısrnda Mokşa rrrnağr boyundaiki topraklarla Sura rr.
nıağının orta ibölümlerindeki alaniların'Altrn ordu bakr-
mından taşı,dığr önelmi özeTlikle helitrniştir: "Moııdva]ar
tarafindan işgal edilen ibu alanlar, eskiden beri büyük or-
rnanlarla örtülü ibulunuyorclu. Bu bakımdan yalruz ,dar
tıozkrrllarr ve daha çok ziraahe elveri'şLi a]anları ibu]u-
narr bıı bölgeler, Altın ordu'nun göçeibe ahaldsi için hir
değer teşkil efmiyordu. Fakat Mor,dva topralılarrnın buğ-
day, bal, b,almumu gibi ürünler,i, av itıayvan]arından e]de
edilen ,deri]er, Altın or'du hanlarr i,çin önemlıi idi.",

1 V. G. TiesenhauSen, a. y., r. c., 21o. s. (Arapça
metin)' 231. s. (Rusça tercürne).

2 A. A. I( r o t k o v, I( Voprosu o sevenılx ulusax Zo|otnor-
dınskogo xanstva. İzv. obşç. obslecl. i izuç. Azerbaydjana, No. 5,
1928, 77. s.
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Altın ordu ekonomisinde balıkçılrğın da önem]i bir
rol oynadığlru görüyoruz. Vo'lga'lda, Kam.a'jnln ağzlnda,
}-aylk'ta, aşağı Amu,derya, Hazar Denizi ve Karadeniz
klyıilarrrrda ba,lıkçılık yapıhrdı. trrmıitaj Müzesinin doğu
şubesinde bir demir olta iğnesi ve kemik zrpkrrrlar var-
dır. Bunlar, xlx. yüzyılın 30. yıllarında Saray Berke'de
T'ereşeen'ko tarafindan yaprlan kazılar'da ibulunmuştu.
Altın ordu'da ticarıet ve sanayi ıhayatı üzerine elimizde
her şeyden fazla bilgi vardlr. Ticaret ıizerine yazl'lı kay-
naklar,da, özellikle doğu yazmalarlnda hol bilgiye tesa-
düf edil'ir. Tereşçenko'nun Saray Berke'de yaptığı kazı-
]ardan eld'e edıilen arkeoloji rrialzernesi sayesinde ise sa_
nayi, üzerine hilgi ediniyoruz. Altın ordu şehirleri hak-
kırıdaki bölümde burr'dan isöz edilecektir.

AItın ordu devletinin soısyal Ve politik yaprsr }ıak-
]ında doğu ve Avrupa kaynaklarrnda rrı,ahdut ibilgiiere
tesadüf olunur. Fakat &ıanlarrn ibize kadar gelen yarlık-
larr sayesinde bu yolda ,a,çık bir filkir edinilebilir. Yar'lık-
lar üzerine Rus tıilginleri tarafintlaıı birçok araştırmailar
yapı'lmştır. Bu yarl1klar Toktamış'ın 1382'ye ve Timrrı
Kutluğ'un h. 800ıe (:1398) di't tarlhan]ık yarılıklarl Ve
Toktamrş'rn 1393'e ait - Litvanya prensi Jagiello'ya ve-
rilen _ yarlığıdrr,' Saadet Gir,ey'in ,dalha sonraki zaman-

1 Bu yarlrklar üzerine yaprlan en önemli araştlrmaları
sıralayalrm: İ. N. eetezin, Xanskie yarlıki, Ir. c.; Taıxaıuıre
yarlrki Toxtamrşa, Timur - Kutluga i Saadet - Giıeya. Kazan
1851. _ V. v. Radlov, Yarlrki Toxtarnrşa i Ternir - Ilutlu_
sa' ZYo, ilI. c., 1. fas. , 7 - 40. s. - Yarlrki Toxtamlş-xana i Sea_
det - Gireya' perev. Y. Yarceva s primeç. V. V. Grigor'eva. Odes-
sa, 1&[4. - Aynca bakrruz: Neskol'ko popravok k yarhku Timur-
Kutluga. İRAN, 1918, a7\9-7124. s. _ Neskol,ko popravok k
izdaniyu i perevodu yarlıkov Toxtamış-xana. izv. Tavriç. obşç.
ist., arxeol. i 6tnograf., I. c., 7927. - Bu meselelerin ortaya ahl-
masrııa D'ohsson'un Histoiıe des Mongols'ü ve Quatremöre'in His_
toire des Mongols'ü cıbi _ sosyal tarih konularrna birçok say-
fa]ar tahsis eden - önemli eserlerin çıkmasl yol açmışbr.
Akdes Nirnet I{urat'ın 1940'ta İstanbul'da yaydrğr Altrn ordu
vc' I(rnm haırlarına ait rnektup ve yarlıklar arasında o zama-
na kadar bilim dlemince bilinmeyen bilgiler de vardır.
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iara ait yarhğı da bunlara ilA.ve ed,ilebiüir. A]tın orıdu
J'ıanlarr tarafından .Rus metropolitlerine veri]en yarlrkla-
]"rn ayrl bir ,önerrıi vardır. Bu yar[ıkların ydl.n|Z Rusça
tercümeleri bize kadar gelıııiştir. Özel tercümadlar tara-
fındarr yaprtran bu tercüimelerin asıllarrna uymadrklarrnr
belirtelim. Bu Sebep]e, bu tercürnelerden yarar'laıımak
giiqtür. ^&dı. 

geçen yarlıklar arasl,nda Timur Kutl'uğ'un
tarıharrlık yarlığr ibizim iqin çok önerrllidir. Bu yat'lığa sık
sI]i müracaat edeceğiz.

AItın ordu'ya ait lkaynakların çokluğuna lağmre]].,

Cnun sosyal teşkiJlitı üzerine şimdiye kadar ıhiçhir şey ya-
zılmamıştrr.' i. Berezin'in oçerk vnutrennego ustroystva
Ulusa Djuçieııa adlı eserıinıd'e bir şeyler 'btı1unahilir. Li-
kin Berezin bu eserinde siyasi teşkiüAtı aydınlatmağa ça-
Iışarak daha çok rnemur'i5ıetleri ayrr ayrr srralamrş, top-
]u bir ta}ılo çizm'emiştir. Bu boşüuk tesadüfe venile,mez.
Eu es'erin yazıldığr 'devirde, Rusyaıda doğu uzmanlarl
bu meseleler;le ilgilenmeztrerdi. Bundan dolayr AItın or-
cltı toplumunun sosyal yaplsl üzerine şirndiye kadar sağ_
]am bir terminoloji meydana gel'ememiştir.

Altın ordu, ahalisi yalnız gögebelerclen ibaret ,bir
dev]et değildi. Etnik bakınıdan karışık olan rlüfusun bıir
krsmr yenleşik hayata geçmişti. Moğolların Saylca az o1-

duklarınr Ve yavaş yavaş dillerini bile unuttuklarrnr yu-
karılda görnrüştük. Bozkmlarda, Deşt-i Kıp'çak'ta XIII ve
-.rıtr" ora" hanl Uluğ M-uhammet'in Türk sultanr II. Murat'a
gönderdiği 1,r. III. 1428 tarih]i mektupla Mengli Girey'in hekim
Yahya'ya vercliği h. 857 ( _ 1453) tdrihli tarhanlrk yarlığr tıizim
icin özellik]c önemlidir. Bana bu belgelerin mükemmel tercüme-
]r,rini veren A. N. Konorıov'a teşekkür ederim. Akdes Nimet Ku-
rat'ln kitabr Topkapr Sarayr Müzesi arşivindeki A]tın ordu, Kr_
l ]m Ve Türkistan han]arlna ait yarlık ve bitikler (istanbul, 1940)
:ı-dı ırltında çışmrştır.

l R. Sablukov'un Oçerk ırrrutrennego sostoyaniya Kıpçak-
sl<ogo carstva adlr araŞtlrmasl göz önüne alınamaz; çünkii
llıı eser, bu bakrmdan herıüz pek az rnalzeme toplandığı bir sı-
ı iıtlıı yırzılmıştrr'. Buna rağmen, Sab]ukov'un anaştrrrnası, o srra_
tl:. (XIX. yüzyllın 40. yıl]arı) A]tın Ordu'nun iç teşkilAtına a|l'
vcrtiiği tııfsi1iıt bakrmından dikkatc dcğcr. o dcvirrlc Jıu ıncs<._
lclero tlcğinen tarihçilcrin sayısı mahdutttl.
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lratta XIV. yüzyllılarda bu talblo, oengiz han ist'ilAsının
elifesinde Moğo]ıiıstanicla görülen durumdan pek farkir
a|amaz. A'ltırı ordu hanlarr ib,akrmından Cuçi ulusu, Moğ<-ıi

feodal hukukuna göre Cuçi aitresine bağlr aile, boy ve ka-
kıilelerin teşkil ettikleri bir hirliktir. Batu'nun yakırılarl
lııisse olarak Altın or,duıda hüyük bölrgeler aldılar. No-
gay, Karadeniz kızeyindeki üoütün batr uluslarrnr, Şey-
ban ise Deşt-li Krpçak'uı doğu hölürnünü idare ediyordu,
En büyük f,e,odall'er şüphesiz lhan ailesinin üyeıleı:i araslİ1-
dan çrkıyordu. Bunlar, yalnız kalaibalık büyük ve kügük
baş hayvan sürülerine, geniş otlaklara sahip o]makla kal-
nıayarak, ayllca zirai bölgelerde toprak da elde etmişler-
di. Ister'Tokta ihan zamanrnda kuwete müracaat suretiy-
le olsun, ister ondan hediye yoluyle olsun, Nogay'rn Kı-
rım'a salhip olduğunu ıb'iıliyoruz.'

Han ailesinin merısup1larr, kendi topraklarrnda bü-
yük toprak sahibi olarak lhem'en henıen tamamryle sel:-
best kalmışlardr. Bu bakırrrdan en güzel bir örnek olarak
yine Nogay'r göster.ebilirz. Yukarı,da belirtildiği gib,i, etli
yıla yalın bir sür'e içinde Altın ordu frranlarrnr bir-
çok zahımetler:e sokan Nogay'r bazı hillgıinler tamamryle
bağımsız bir han olarak telAikkiye çalışmışlar.dı. Özbek
han zamanrnda ün kazanan vali Kutluğ Timur da dıik-
kate değer ıbir kişiıdir. Kutluğ Timur, }ıan ,ailesine men_
sup olmakla überab,er prens değildi. Ürgenç'te inşa edi[en
minarenin kitabesirld,e kerı'disine: "ku,dreüIi melik, Arap rre

Arap olmayan hükümdarlarrn başbuğu, yeryüzünün ve
dinin güneşi, is|limlığın ve Müsllümanlarrn ulusu, büyük
Necmüddevtreved'din'in oğüu Kutluğ Timur..."' adrnr Ver-
miştir. Halbuki on,un yalnrz vali o}duğu malfirndur' Esa-
sen, tıu, caminin sultan Öz,bek han zamanırıda yapıldığl
yolundaki kitabe d]e de teyit editrmiştir.

Han a,ilesi rnensuplarının ısarayda oynadı,klarr'büyük
I V. G. Tiesenhausen, a. y., f. c., 111. s. (Buradaki

nolıı tl;ı bal<ınız.)
r ,/\. Yu. Yakubovskiy, Razvalinr Urgença. izv. GAİıvıx,

\II. ı', , !. l'us. , 36. s.
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rolden ve hatta bütün iç ve dış siyaseti kontro] ettiklerjn_

den ıs,öz etrnek lüzumsuzdur. Han ailesi üyelerinden Soffa
büyük bey'ler (Türk unvanr) ve noyan'ilar (MoğoI um7a_

nı) getir'di. Bunlar yarr göçeib€ arıistokrasisiniıı esas çe-
kirdeğini teşkil ederlerdi. Bunilardan ibir krsmı, özellikle
zirai bölgelerde toprak salhilbi olarak tarLıan]ık yarlıklarl
alır,lardr. r. Berezin, Q,çerk vnutrenneğo ustr'oystva U]use
Djuçieva adlr esıer,indebize hunlarrn az'1ok tam bir listesi_
ni vermiştir: oğlarıIar', ,beyüer, ulus beyleri', noyanlar ve
tar ıarılar. Bu sonuncu]arrn her za;man feodal senyör ol'
nıası ger'ekmezdi. TarıIranlar arasrnda orta halli k;imse-

]er ,de bulunur,du. A tın ordu'da tarüıan unvanlnl alma]<

çdk yararlr idi. Çünkü bu unvan, vergil,er,den muaf trrtu.l-

mak rre ilk dokuz suçtan sorumlu o]mamak gib'i birçok
lraklar verir,di. Gerçekterı bizi ilgilendiren devirde tarlran-
lar vergi ve mükeiefiyetler,den muaf tutulurlardr.

Han ordusunun kumandanjarr da A[tın ordu toplu-
munun lbu yüksek srnıfindan çıkardı. Bu "ordll"nun kuru-
ltışu ve hiyerarşisi Moğolistan'da Cenıgiz han devrinde
görclüğürnüz askeri kuvvetlerdm ürerrı,en ı]remen farksızdı.
XV. yüzyıl Acem tarihıgilerinden Abdürr'ezzak Semerkan-
diıde, Timur'un (1370 - 1405) h. 793,te (: 1391) Deşt-i
I(rpcak'ta Toktamış hana ıkarşl yönelttiği kuwetlerin
teçhizatı üzerine dikkate 'değer bir kayıt vardır. Brına gö-
re, "süvari ve piyadel,er es'kri ve yeni Adetlere uyarak'' yan-
]arrnda biı' yillık erza|ç. lbtıIundurmak mecburiyetinde
i<iiler.

Her askerin bii yay, otuz ağaç ok, bir okluk ve lıil'

' "Oğlan" tabiri "prens'', yani hanedan üyesi anlammda
l<ullanrlmrştrr. oğlan o]arak prenslerin ayrı uluslan ı'ardr. Bu
cluruma göre, oğlan]arın büyük askeri kuwetleri (kol veya tü-
nıen) vardr.

: İ. B e r e z i n, Oçerk vnutrennego ustroystva Ulusa Dju-
çieva. TVO, VIII. c., 433. ve müt. s.

:; M. Charmoy, Expedition de Tiırnour-i-L6nk ou Tamer-]an
contre Togtamiche. M6moires de l'Acac16mie impĞriale des
scicnces rlc St. Petersbourg, VI s6rie, III. c., 245 - 246. s. (Fars-
çıı metin); A22. s. (Fransızea tercüme).
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kalkan almasr lA.zırndı. Her ,iki askerin bir at, her on as-

]<erin de hir çadrr, iki kürek, kazırra, orak, testere, ibalta,
ıiacak, yüz iğne, ıip, kazan almalarr şarttr.

Albdürrezzak'ın tr}u ıkaydı qok d,eğerlid,ir. Çiinkü bize
l,roğol ,devrinde ordunun |eqhizatı Tneseesi üzerine bilgi
ver:iyor. Bu teşkiilit da Cengiz hana kadar çıkar. Timur'-
un düşmanlarlnln' yani Toktarnrş ,hana kıağlı Altın ordu
].:uvvetlerinin ,d,e bu şekilde kurrı,lıduğu Ve bu teçhizatı
kullarıdığı muhakkaktır. Birçok yeniliklere rağmen, Ti-
mur'un askeri t'eşkil1tı, Moğo,lların tecrübellere dayanan
rasyonel askeri geüeneklerine sadık katrmıştı. Bunu göste-

ren birçok deliiler vardır. Bu gelenek, AItın ordu hanları
tarafindan lda olduğu gibi devarrı ettirilrn]iştir.

Cengiz lhan zamanındaki Moğol ordusu üzerine Cü-
ve-vni'rıin 'eserinde son derece değerli hir tavsif vardrr.
Yasanrn özetiııi Veren rnetinıden an1aşıIdrğına gör'e, barrş
zarnanrnda birçok gör'evler alan Moğol ha[kı, SaVaş Za-

manında onlara, yüzlere, binlere ve tümenlere (10.000) ay-
rıian lbir ordu şeklini alrr.

Her asker rnuhtaç olduğu sill6ıh' ve teÇhizatı (bay-
rak. iğne, ip, yük ve ibinek'hayvanlarr v.h.) temin edeıdi.
Askerlerin getirdiği teah'izat dalra yüksek rütbeili kuman-
c]anlar tarafindan kontrol edilirdi. Erkek]er,in asıkere alrn-
masr, cephe geriısinde kalan aile]erinin harr hazinesine ve-
rilecek vergi,leri' ödemelerine ,engel olmazdr. Erkek askere
giclince, evde ve aiılede onun yerini kaıdın alırdl. Yasaya
göre, ordunun toplanması iEin gereken emir çlktığL ZarnaTl,
askerl,ik çağındaki erkeklerin,lriç gecikmeksizin gösterilen
yere gdlmeleri lxzırırdı. ordudaki disiptrin göze çarpacak
]<adar sertti. Diisipline riayet etmeyenler şiddetle cez.a|an-
dırl]rrdı. Ağır ibir suç işIeyerı askerlıer ve üratth en yüksek
şefler ('bin heyl'eri ve lhatta tümen beyleri) denhal ilıüyük-
ler tarafirrdan,lAyık o],dulllarr şekitrde cezalarıdrrrlırla:ıdı.
Yasa, orrluk sisteme göre teşkil edilrniş olan Moğol ondrr-
sunun /bir özelliğini özel olarak belirtmiştir. Hiç kimse bir
c-ınltık, yüzlük veya binlük birliktm başka bir birl'iğe ge-

Çenrez ve hiçbir şef ge,Eiümesine müsaadıe ,edemezdi. Bu
tıı'ırre riayet etmeyenler cezalandırıl,dığı gibi, 'tıuna müsaa-

AL'IIN oRDU'NUN SOSYAL vE EKoNOMİK HAYATı

cle edeiller de cezasız kalmazdl. MeselA., birincisi idam edi_

Iir, ikincisi ,ise zinoir,e vurulurdu. aengiz han şuurlu bir
şe'kiilde savaşta askerlerini şiddete alrştırrrdı. Yasaya ,gö-

r-e' Savaşta askerler yarr aq bırakrlır,dr. Çünkü "tok kö_

pekten f,ena av ibeklenirdi'', yani tok askerden savaşta az
yarar sağJanır,dr.1

Elde edilen ganimet, Cengiz ıhanrn or,dusunda özel bir
kaideye göre paylaşılırdı. Cerıgiz hanın çağdaşı Men.hun'un
anlattığına göre2, "şehirler,in işgalini müteakıp ganimetler

şefler ve askerler arasrnda eşit rı,ispetl'erde taksim edi]-ir-

cli. Ganimet ister hüyük, ister küçük ol'Sun, Cengiz lrana
takdim edi]rnek üzere bundan daıirna bir pay a5rnlhrdr."
} ine }Ien-hun'un hailıer verdiğine göre, savaşta her aske-
rin birkaç atr vardı. Atlar münave,be ile iku]lanılrr ve bu
sriretle "atlar yotulmaz ve tei]ef o,]mazdı.'"

Altın ordu 'devlıetiinde askeri kuwetlerin kuruluşu
Cengiz han ordusundan farkslzdı. Bu orduda da tiirnen
bey'leri, ,lıin be5rleri, yüz beyleri, on beyleri vardr. Tirnur:
triutluğ meşlhur yarlığının başında "sağ ve so] lkol oğlaıı-
Iarrna, sayls]z iyi şeflere: ıbin beyler.ine, yüz be5z{lerine,
on beylering'' ;Iritap etmişt'ir.n Kıpçak ve Moğol feodalle-
rinin hüyiik bir krsmrnrn yönetim mekanizmasırıda yük-
sek.memuriyetler veya or,duda kuman'danlık görevleri al-
dıklarr güvenle ileri Sürü]eıbi],ir. Ancak, hununla Al'tın or-
clrr'da askeri gör'ev,lerin feoda[ münasebetler sistem,inden
ayrı dığınr Joelirtmek ilstemiyoruz. Moğol [ııparatorluğun-
cia ve Altın ordu'da ulus ile onun sağIadığı askerİ hirlik

1 CüVeyni' a. y.' xVI, l. 27 - 24. s. - Moğol hAkimi-
..,eti devrinde vassallrk münasebetlerinin anlaşrlmasr bakımrndan
_ıasanın önemi korrusunda bakınız: İ. P. PetruŞevskiy,
C, prikreplenii krest'yan v İrane v 6poxu rnongol'skogo vladr-
cestva. Voprosr istorii, 1947, No. 4.

ı M6n - xun, V. P. Vasil'ev tercümesi, TVo, IV. c., D5.
.l (Bu eserin Cao-hun tarafindan yazılüğl şimdi anlaşrlmrştrr.)

;r A. y. , 226. s,
1 V. Radlov, Yar]ıki Toxtamışa i Temir - Kutluga.

Z\rO, III. c., 20. s.; Mengli Girey'in h. 857'ye (:1453) ait yar-
lı(ıniı dtr bırkınrz
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l;ilbirinden ayrılmaz. Ulus'un şefi askeri biriği de ,idare'

cderdi. LAkin,han, memnun o'lmadrğr takdirde, askeri şefi
(tünıen beyi, bin beyi) değiştirebilir,di.

Kıpçak - MoğoI feodal],eri arasrnd,a zirai böIgeilerde
toprak sahibi'oılan birçok feoda]]er de vardr. BunJarrn ya-
nında, Kırım'da, Kuzey Kafkasya'da, Bulgar alanrnda,
aŞagı Volga lhavzasrnda ı'e }Iirıiznı'de yerleşik feodallere
de tesadüf edilir,di. MeseıA Hacr Bayram oğlu Mu,hammet
adlr biri,l Kırım''da Sudak civarrnda geniş topraklara sa-
hip ıbulunuyordu. Tirnur Kutluğ, Mu[ıamrnet',e bir tar-
harı(lık yarlığl vermiştir. Bu çeşit feodaltrer, toprak ve su-
Jara, bağ ve übahgelere, lhamam ve değirmenler,e, köylere
ve ıbunilara llrenzer rna]]ara sa' ıip bulunuyorlardı.2 Bunla-
rln eSaS kuvvetini vas'sallrk münaseibetleri teşkil ederdi.
Çiinkü tıu suretle, kerıdilerine bağlı linsanlarr, yani genis
bir ha]k'kütlesini istismar ederlerdi.

once Altın ordu toplumunun göçebe küt]esini ele ala-
lım. Sağlam ibir gözlem kabiliyetine ılalik olan Plano Car_
pini, üıanlara, ]han ailesi rnensuplarma ve başbuğlara, yani
feoda]lere bağlı kö5ılü lralkın hizrnetlerini şöyl'e özetliyor:
"Han tarafindan ,gönderilen bütün ,elçil'er,e derhal araba
r'e erzak verd,ikleri gibi, hana gönderilen tahsildar ve elçi-
]ere de at, araba ve erzak verirlerdi."3 Burldan sonra Plano
Carpini şöyle devam eıdiyor: "Halk bütün haşbuğlara bu-
na benzer ıhizmetlerıde bu,lunurdu. Çünkü Moğollar]a bera-
ber bütün ıhalk kütlesi, ilıaş'buğlar arasrn,da taksim edilrrıiş_
ti. Halk başbuğlar tarafindan gönderilen elçilere ,de aralıa
ve erzak vermek mecburiyetinde idi. Aynca itiraz etme-
clen atlara bakmak ve elçiler'e yardımda kıulunrnak l6,zını.
dl. BaşbuğJarla bir]iıkte ;bütün halk kütılesi vergi olarak im_
paratora kısraiklar verrnek mec,burıiyetinde idi. rmparator,
bı-ı suı:etle bir, iki veya üç yll için süt ,ilhtiyacınr karşılardı.
BaŞbuğlara lbağlı olanlar da metbtı]arrna kar,şr aynr görevi

' A. y., 7723., 7124. s.: V. Rad]ov (27. s.) bu adı Mehmet
tli5,e yazmıstır.

r V. Ilarllov, a. y., 21. s.
ll ])luntı Iiarpini - V. RuIıruI<, a. y.' 23. s.
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yapmakla müke]lef buiunuyor'lardı. Çünkü hunlar araslİ._

dla serıbest insarilar yoktu. Özet olarak, imparator ve haş-
buğlar ıhalkın rna'llarrnr isteıdikleri şekiilde kul]anabilirler-
di. Sonra halk ]kütlesini de hiğbir kayda tabi olma'dan is-

tismar edebilirlerdi.'" Bu satırlar kerrdin'e mahsus bir eko_

nomisi olan ve metbularrnın emriyle yayüaklarını deği5-

tiren göEebelerin, rnetbırlarına karşr rnükeIlef oldukiarr
görıeVleri rniikemmel surette tayin etrniştir.' Kaynaklar.
acrnarak siöy,leyelıim, göçebelerin elirlde bulunan mallar
izerlne İazla bir şey ;bildirmiyor. B. Ya. Vladimircov, Re-

şicüd:din'in aşağıdaki sözlerini naklediyor: "Basit bir
a.dam, jçkiye ıdüşkün olursa, sürüSürıü ve ibütün malınr fe_

rla ederek yoksul'düşet'.'"
Ruhruquis'in notlarr aralsrnda tesadüf edi]en dikkatt

değer bir kayrt, bozkır Zerıginlerin'e (prenslere) ;bağlı in-
sanların sayısrndan söz eder. Rubruquis, Deşt-i lftpqak'ta
Batu'nun akrabasr olan Skatay üIe karşılaşrnrştr:4 "Sabah_
]c.yin Skatay'm arabalarrna rastladık. Bu arahaiara evler
yüklenmiişti. Ben, karşrımda büyük bir şehir bulunduğunri
sanmıştrm. Ökiüz, at ve koyun sürü]erin'in çolıluğu 'da be-

ni şaşrrtmrştı. Bunlarr güd,en çobanl,arrn saylca pek az o1_

d.uklarını ,da görıdüm. Bu sebeple, Skatay'rn kaç kişiye sa-

hip oiduğurııu öğrenrnek istedim. Bana bun]arın beş yüz-
ilen faz]a olmadığınr ve yarrslnl başka bir durakta gör'dü-

ğü,ınüzü söylediler."5 Yerleşik ]hayata geçen lha]kın da ay-
nr vassallrk şartlarr içinde yaşadığınr ıgör]üyoruz.

oldukga malrdut oılmakila ıb,eraber, Altın ordu kö5_

]ü]er,i meseleısi üzerine en önemli Ve en değerli lkaynaklarl
ı ar]rklar te$kil eder. Timur I{utluğ'un Hacr Bayrarrr oğ1ı-r

}Iuharnınetıe verdiği tar[ıanlık yarlrğı hu hakırndan özel-
likle ön'emlidir. Muıhammet'in Su,dak ,çwresinde geniş top_

rakJarr olcluğunu yukanda helirtmi,ştik. Timur Kutluğ'"

Plano I(arpini - V. Rubruk, a. y.,23. s.

Plano I(arpini - V. Rubruk, a. y.,23. s.

B. Ya. Vladimircov, a. y., 113. s., 6. not.
Plano Karpini - V. V. Rubruk, a. y.,81. s.

Plano I(arpini - V. Rubruk, a. y., 82. s.
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JIu]rammet'in tarhanlık imtiyazına malik olduğunu, yani
topraklarlnın hana ve idareye karşı her türlü vergiden
n'lı.ıaf buLunduğunu tekrarlamaktadır. Bu yarlıkta sabancr
ve ortakçr adlarr aıItında liki köylü zümresirıden söz edilmiş-
tir". I. Berezin, sabancı'[arın ibir feodal senyöre bağlr çiftçi--!,er olduğunu haklı olarak ileri sürmlüştür.' Gerç.ekten,
jıun]arrn feoda'llere kar,şr mükellef otrdıtıklarr görevlerin b i-
ı,ü}ç bir kısırrr bu yarlrktan anlaşrlmaktadır. Bu yarlığrn
W. Radloff tarafindan yapılan tercümesinden ibirkaç satır
a]a]ıırr: "Bağ vergiıleri..., ambar r'esimleri, ıharıman iicr,et-
]eri', lralktan alrnan ark yasaklarr, vergiler ve kaları adlı
iıarclar a'lrnmasrn... Hayvanlar arabalar koşulrnak igin alnr-
lr]asln... Ev]erinde kalrn'rnasın ve on]ardan ne içecek, ne

-vi1,-ecek talep edillmesin. Serbest olsunlar ve ,her türiji
I:'askıdan uzak lka]sırılar ve vergi vermesinier.'', Bura,da
ka]an tabiri anrhyor. Bu kelime, w. w. Barthold',ün Per-
sir'lska5ıa nadpis'na Aniyskoy meqeti Manuçe aldlr araştr-
rnaslnda esaslr sur'ette izal,ı edilmiştir.3 Bartıhol'd'e gör'e,
ka]an "islenmiş toprak vergisi" genel o arak yerleşik hak-
tan a]ınan bir vergidir. Buna karşılık kopçur,a Quatre-
iıöre'in i.sar'et ettiği gibi, otlaküardan ve slirüler,den a,lrnan
''i 1 oranrndaki vergiye verilen addır." Bu ]ıiste'de köylüle-
rıııl dev]ete ve memurlara lkarşr müke]lef olduklarr - Ve
trlacr Bayram oğlu Muhammet'in kendisine verilen tarhan-
iliiı -var'lığı ile miuaf tutuilduğu - vergiler srralanmrştrr.
}Jöı,],e bir yarlık alclıktan sonra Muhammet köylülerin der-
]ete verdikl'eri lbirtakım vergileri şimdi kendi alacak, yal-
l:iz 'lıunlardan ]bıir kısrnrna yeni bir şe<il verecekti.

Acaba Altın ordu'da köylül'er seny,ör,ün toprağınır
bağtrı mı idiler ? Altın ordu topluniu üzerine lb,ize kadar

I i. B e r e z i n, TVO, VlI. c., 43?. s.

I V. Radlov, a. y.,21. s.

I Aniysl<aya seriya, No. 5, 82. s.

r A. A. Ali - zade'nin K istorii feodal,nıx
\.,.ı,ı'llayrljane. Teımin "ktıpçur'' (İzv. Akad. Nauk Az.
Nıı Iı, lJ7 - 102. s.) ırclIr yazrsına bakınrz.

otnoşeniy v
ssR, 1945,
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gelen kayıraklarda buna dair bir açıklık yoktur. Likin Re-

şi,düddin'e göre, XIII. yüzyrlın Sonunda, Hü{egü ai]'esint
mensup Moğolların hAkimiyeti altırı,da bulunan Krrze5'

ir'an',da köylülerin büyüık ,bir kılsmr toprağa bağlanmlştı.
Hülegü sülAlesine mensup Gazan han (1295 - 1304) 1303'te
askeri iktalar üzerıine bir yarlık çıkararak, kaçak köylüle_
ri aramak j,çin otuz yıllık bir süre vermişti.'

I. P. Petruşevskiy o prikreplenii krest'yan v Irane v
öpoxu mongol'skogo \ıladıçestva adlı önemli yazrsında şöy-
le diyor: "Senyörierin e]irlde bu]unan topraklara bağlı
tiöylüleri toprak sahiplerinin özel mü,lkiyeti sayan Moğ'ol
anlayışlnın yayılrnasr sonunda, MoğoI devrin'de iran',da
lıöylülerle ikölel'er arasrnda çok defa lhiçbir fark gözetilme-
miştir. islAm ülkeleninde eskilde'n böyle bir anlayış tasav-
vur olunaımazd|."" Ydkarıda sıraladığrmrz veriiere daya-
narak, Altın or,du'da da ibuna berızer bir durumun lrü-
küm sürdüğünü söyleyehiliriz. Çünkü Moğol hAkimiyetini
temsil eden hanlar Ve noyanlar, Carp'ini'nin teyit ettiği gi-
bi, ahalinin yalJ-;nız ma]larına değil, lrayatına da tasarrı.ıf
ederlerdi.

Timur Kutluğ'un yar,lığında şöyle denilıiyor: "onlar
Kırım'a' ve Kefe'ye [Feodosiya] geldikleri veya 'dön-
dükleri vakit ibir şey ahr veya satarlarsa, on]ardan [darır-
g;a] resmi ve kantar vergisi almasrnlar, yol parasr ve ka-

l Doğu Enstitüsü yazmasrna bakrnrz: D - 66' 424|ı v';
P'eşidüddin' Sborn. letop., III' 283. ve müt. s.; r. P. Pet-
ı"uşevskiy'in Xamdallax I(azvini kak istoçnik po sociall'no - 6ko-

nomiçeskoy jstorii Vostoçnogo Zakavkaz'ya (izv. Akad. Nauk
SssR, oooN, 1937' No- 4, 887 ve müt. s.) adlr yazısrna bakınrz.

ı f. P. PetruŞevskiy, o prikreplenii kresfyan k
zem]e v 6poxu mongol'skogo vladrçestva. Voprosr istorii, 1947'

No. 4, 63, 64 ve 69. s.

:J Bugün Eski Kırım veya Solhat adrnr verdiğimiz Kır.ırn
r;chri.
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ra\Iul ücreti istemesinler.'" Timur Kutluğ'un yarllrğı yer-
i,eşik bir feodale tarıhan]ık veriyor. Her halde, yarlrkta sr-
ralanan ve üreticiderr alrnan Vergiler, zirai kültür damga-
sınr taşıyor.

Toktamış hanın 1382'de Bey Hacr'ya ver,diğd yarhlı'
başka ıb'ir olaydan söz eder. Burada tarihanlrk, tamarn-ryle
c]masa bile, henüz birçok konutrarda göçebe o]an bir feo-
clale veriliyor. Tarüıanlık ,hakkr veri]en maddelende biı
göçebe üreticinin, daha doğru bir tab'irle söyleyelim, yarı
yerleşik bir üreticinin vergileri göze çarplyoT: "Şiirakiil
kabilesinden \rergi alrnasrnlar, araba üsternesintrer, çift
aletlerinden ücret tal,ep etrnesinler, toplıu giiçIende ırıü-
kellefiyetleri toplarken, higbir ibaskı yapmayarak, onlarr
Itorusunlar..."3

Bu liste, Timur Kutluğ yarlığına göre daıha kısa o,l_

makla h'eralber, göçdbelerin devtrete karşr rnükellef oldııIli-
iarr görevlerin 

- rrıesıdl6, elçi ve memurlara posta atr ve-
ya araha vermek g,iıbi birçok hallerde - yerleşilr Lıalkın
görevlerinden farksız olduğu görülüyor. Altın or,du il<_

tisadi sisteminde ür'eticinin ne kadar ibüyük bir vergi yü-
kü altında bulunduğu, yarlrkta anllan rrıemurilarrn ad-
larrndan kolaylıkla anJaşılıyor. Bunlarrn tarhanlık tıakkı
alan toprak]arr bilmetreri lAzırndı. BelJlibaşlı vergiler srra-
Iandıktan Sorua _ bunlar yukarıda zikredilmişti - Ti_
mur Kutluğ'un yarlığrnda "iç köy darugaları'', "kadılal'',
''müftitrer", "s'ufiLer", "saray kötipleri", "gümriilkçüLer",
"tahsildarlar"r "yay,a ve atı]r elçiler'', "arabacılar"r "yem-
Ciler",'1doğancıIar'', "parsç]lar", "kayıkçılar'', "köprücü_
|er'' r "pazarcılar''... anrlıyor.

Mengli Gireyiin h. 857'de (:1453) hekim Yah-
1 V. Radlov, a. y., 2l. s. - W. Radtoff,ıın tercüme-

sinde birtakrm tartrşma]r noktalar vardrr. Buna rağmen, esas
jtibanyle doğru olan bu tercüme en sağlam bir kayııak olarak
kullanılabilir. İalnız Neskol'ko popravok k yarlıku Timur - Kut-
]uga (İRAN, 1918, 1009 - ao24. s.) adlr yazrda ileri sürü]en c,lü-
zeltmeleri göz önünde tutmak şarttır.

2 Yar]ıki Toxtamrş-xana i Seadet - Gireya. Perev. Y. o.
Yarceva, wedenie V. V. Grigor'eva, Odessa, 1..944.3 A. y., 2. s.
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va'ya verdiği rneşhur tar'hanlık yarlrğırlda yukarı'da zik-
reclilen bütün bu rnemuriyetler en etraflı loir şekilde kay_
.cledilrrliştir.

Burac]a "tümen beyleri", "bin b'eyleri", "y|iz beİle'
ri'', "on beyleri'', "duruga beyleri'', "müd.errisler"r "ka'
dılar'', "mühtesipler", "şeyhler", "'61r'rn ıbitikçileri" (di-
r'an kAtipler,i),'1dam,gacılar'', "kantar'Cillar", "am,loarcı_

laf', "yaftacılar'' (vergileri ilAn eden m:emur), "yasakçr-
lar", "kalancllar" (kalan vergisini toplayan memurlar),
",bu]kavullar", "sıIıır bekçileri" (tutakavullar), "şehir [<a-

pılarrnrn bekçileri" (kaba}ıçılar), "karavullar'','idoğan-
Cıiar'', "parsçılar" v.h. anrlmrştır.

Yar]ıktan zlmnen arılaşıldrğına göre, bizce görevle_

ri henüz tamamıyle maliım olrrrayan bu rnernurlar, k'iiylü_
ler,den birtakım Vergiler almak lhakkına rnaliik bulunu-

;'orılardr.
XIII. yüzyll sonu Moğol devl,etlerinin idari durumu

iizerine sağlam hilgilere sahip dlan Acem tarİjhçisi Re'
şidüdün, -vönetim mıekanizmasrnda göZe '}arpan suiistj_
nıalleri öze]lıikle belirtrniştir: " [Mengii ıhan], elçillerin s,e-

bepsıiz olarak lriÇbir şehir veya köye gitmernel,erini ve
ı]raliden tayin edi,len miktarıdan faz|a yerrı ve erzak al-
nlamalarrnl emretti; çünkü baskr ve zulüm ıson derece
artmrş, mükellefiyetlerin, ver'gilerin Ve fevkallade vergile-
rin çokluğu 'karşısrrlda çiftçilerin yükü son ıhaddini bul-
muştu. onların ,elde ettiktreri ürün itre lo,ı.r ver'gilerin ya-
rlsl b,ile karşılanamazdı. Bu selbeple, fMengü han] tacir
Ve memurlarrn orılara tabi olan kimselere karşr ırllisama-
ha ve şefkat göstermeilerini ,emretnrişti. Cengiz iharun ve
]lanln [Ögedey'in] yarlığı gerıeğine,e vergilerıdeJı [yani
mükellefiyetlerderı,] muaf tutulan kimseler rniistesna,
ıIlalinin kerıdisirııden talep edilen mükellefiyeti, varilrk ve
ılurumuna göre, çekinnıeksizin ve ,'Ioahane ileri sürmeksi_
zın [yanıi gecikrneksizin] verrnesi icap ed,iyordu...'"

I Al<des Nimet K u r a t, a. y., 64. s.

:'l ReŞidüctdin, A. Blochet bas. GMS, xvlil, 2' 312.
vc. müt. s.; A. Yakubovskiy, Vosstanie Tarabi v 7238 g,.
'l'ı'urtı İırstituta Vostokovedeniya, XVIr. c., 1936, 115. s.



96 .\L'|IN oltI)U'NUN I(URULUŞU vE GELİŞMESi

Altın ordu alanında yaşayan göçebe ve köylülerin
(ısaibancı) 'durıumu bu rnerkezde idi. Anlaşı,ldığlna göre'
-ıabancıIlar zir'ai faaliyetin esas kiitlesini teşkil ederler.di.
Krrrm',da, Bulgar böIıgesinde ve aşağı Vo ga'nrn sağ ve
so[ kıyısırı,da ıbulunan şehir ve m,eskün yerlerle do,lu alan_
lar, bu sabancrlarrn eliyle işlenirıdi. Anlaşıldığına g'öre,

Timur Kutluğ'un yarlığında ortakçr adr verilen sınıf, yrı-
karı,da ka5ıde,dilen bütün bu mükelılefıiyetleri yüklenmiş
bulunuyordu. W. W. Radloff bu tabiri "yaT|c|'' diye çe-
virrniştir.1 Bun]ar ürünün yarlsrn]' yalrut da üçte, dörtte
birini veya daha küçük bir ]ısmınr alırlar'dı. Bu işçiier,
toprak sahiibi feo,dalden tohumluk, öküz, saiban v. s. gibi
şeyler d,c alrrlar,dl. Ne yazık ki i<aynaklar'da bu yolda Ai_
t;n ordu üzerine yukarrda zikred,ilen taıbirden lbaşka bir
şey rnuhafaza'edilrrlenıiştir.

Kutb'un Altln ordu saray hayatınr yansıtan "Hirs-
rev Ve lŞir;in" (xIV. yizyıl) adlr mesnevisinde, yukarrda
zikrettiğimiz yarlıklarida geçme;ıen birtaıkım tabirlere te_
sadüf edijlir. Mesel'A, ftıu mevnevide çiftçilere '(ekincıi'' adr
rrerilir.' "Ekinci''nin "sabancı" veya "ortakçr" kelimele-
riııin kar:şrlığı olup oılrnadığ şim,dilik kesıin olarak kestiri-
lernez. Bunun gibıi, "kabala'' tabiri ,de 'dikkate değer.,
Rus tanihçiilerinin büııük ,bir klsrnr ;bu tabirin Aıapçadan
aiındığından,habersiz La|rnı'ştır. "Kabala" kd]imesi or_
ta Çağda MüSIüman Doğu'da çdk yayıtrrnıştı. Bu ke}irnenin
Rusçaya Aıltın ordu devrinde geçtiğ'ine ıhülonoluna ilir.

Altın ordu'nun sosyal - ekorıomik ihayatında kölele-
rin o5madığı rol meselesine gelince: A,ltırı ,ordu',da kiiile-
lerin büyük ,bir kiitle teşkil ettikleri muhakkaktır. Fakat
genel olarak savaş esirleri arasından çıkan bu köle-

' V.Radlov, a.y.,21.s.
g I(utb'un "Hüsrev ve Şirin" mesnevisinde ekinci tabirine

tesadüf edildiğini bana bildiren A. T. Tagirdjanov,a teşekkiir
ederim.

3 Belazuri'nin Kitab futuh al-buldan adh eserine ildve edi-
]en Glossariıım'a bai<ınız (De Goeje baş. 1863 - 1868, 84. s.)._ A. Yu. Yakubovskiy, ob ispol'nıx arendax v İrake v XIII
v. Sov. Vostokoved., Iv' 774. ve rnüt. s.
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lerin üretim hayatlnda önem]i bir yer tuttuklarr ilerj
sürülemez. Bütün cloğu üılkelerinde olduğu gibi, köleler
her tür.lü işlercle kullanılır; göçebe, yarl göçehe ve yerle-

şik feodallerıin evlerinde çalışırlardı. Kölelerin çocukla-rr

çok defa yerleşik hayata geçerek, üretim araglarr'el'd'e eder-

ler ve SabanCI ve ortakçrlar araslna karrşrrlar'dr. Savaş esir-

lerinin çok ibüyük bir krsrrıını, ülkel'erinin işgali üzerine
yerlerini terk erlen Zana'at1:l|ar teşlkil ederdi. Yeni bir şe[l_
re SaVaş esiri olarak yenleştikten sonra' yavaş yavaş
hürriyetlerini elde ederlerdi. A'ltın ordu alanında işçi
o]arak esas ro]ü oynamama)kla berab'er, ticaret malr ola-
rak büyük b,ir yer tutar[ardı.

Bu bakırndan birkaç örnek verm'ek isterim. Rüknedıdin
Baybars, Nogay'rn 1299'da Tokta'nln askerleri tarafin-
clan bozguna uğratılmasrndan söz ederken, mağlüp eclilen

asilerin ailelerinin mukad'deratı üzerine aşağıda}<i tafsi-
litı veriyor: "Kadrnlarl Ve 'çocuk]armdan birçoklar'r ve
SaylSIZ bir ka]abahk 'esir edildi. on]ar ötede beriide satr'
lığa çıkarliarak [yaıbancı] ülkelere g'örıderildiler. Mısır
c.liyarın,da sultan Ve 'emirler, tacirüerin getirdikleri
esirlerden birçoklarınr satrn aldllar.'" Ba'şka bir örnek
daha verelim. An-Nuveyri'ye g'öre: "'707'de [1307-08] Mısır
ciiyarlna şu haher geldi: Tokta, Kırırn, Kefe ve kuzey
eyaletlerindeki Ceneviz Frenklerinin Tatar çocuklarrnı
tutup Müslüman ü][<elerirı,e sattrklarrnr irajb'er alınca, on-

lara öfkelendi."' Bu surettre, köle alrm satrmr ile Avru-
palrlarrn da rneş,gul olduklarr anlaşılıyor. Cenevil]ıiler
için XIV. yüzyılın ibaşında Kırrm kryrlarrrı,da köle a]ım sa_

tımr çok büyük kazançlar sağlıyordu. Köl,e avcılrğı sık
slk t,esadüf odilen bir şeydi. Al-omari'ye göre : "Bun]ar
[Kpçaklar] Çe|kez, Rus, Macar ve As askerlerirıi yerı-
mekle iberalber, bu kabileler onlarrn çocükıarrnl kaçırarak

r V. G. Tiesenhausen, a. y., I. c.,91. s. (Alapça metin),
l14., 122. s. (Rusça tercüme).

, V. G. Tiesenhausen, a. y., I. c., 140. s. (Arapça me-
1in), 162. s. (Rusça tercüme).

F.: 7
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tııcirlere satarlardr."' Öte yarıdan Tatar]ar da ayru şe_
kiicle mukabele eder'tler'di. Al-Omari'nin yazdlğına göre:
" [Özlıek han - A. Ya.] çok defa onlarrn erkeklerini öldü_
riir, kadrn ve çocuklartnl ,esir olarak satandı.''2 Aıhali ara_
sıra kendi çocuklarrnr esir olarak satmak meclb'ur,iyetirlde
de kalıyordu. Yine al-omari, 1338'de Altın ordu''da ve
Brılgar bölgesirrde bulunan KerbelA''lı tac,ir Şerif Şeırısed-
din Muıhammet al-Hüsey,in ad'lı bir tacirin ifadesine da-
ü,anaralk şöyle ıdiyor: "onun übana anlattığna gö e, bu
seyahatinde, ailetrerinden erkek ve krz çocuklarr satrn al-
mıştı. Çünkü rran 'diyarrna akrn ,etmeleri iç'in lhanlarr ta-
::afindan verilen emir karşısında [paraya] iLıt'iyaç duyu-
yorlardr. Bu seb'ep]e, kerıdi çocuklarrrsatm,ak rrrecburi-
yetinde ka mışlarıdı. onlardan ,en iyi Ve en pahalr köıle ve
cariyeleri almıştr.''s Deşt,i Kıpçak Türkleri (yani Kıp_
çaklar) için al-omari şö5ıle diyor : 'Açlık ve lkurak]rk
zamanrnda onlar, erkelk 'çocuklarlnr sata,rılar. Bol]uk za-
manında kız çocuklarlnl seve seve satarılar, fakat erkek
cocuklarınr ancak büyük ıbir ihtiyaç karşısında satar-
Iardı."n

Bu köleler nereye ve ne maksatla sevk ediliyordu? En
kuwetli Ve en sağlam gelrçler, doğu hükü,mdarlarrrun or-
drılarrnda kuil]lanrlrr'dr. Bu ıbakımdan Mısır''da Deşt-i Kıpçak
Türklerine hüyük ibir ıdeğer verıilirdi. Al-omarİ'ye göre:
"MıSır ordusunun,]oüyüık bir krsmrnr onlar [teşkil ederler_
cı.i], çünkü [El-melik] El-k6nıil'in oğlu El-rnelik Es-sal,ih
I\Iecmeddin Eyyub'un KıpEak kölelerini satın alımağa baş_
laüğı zamandan beri Mısır diyarrnın sultan, emir ve as-

1 V. G. Tiesenhausen, a. V., r. c.,2J,3. s. (Arapça rne-
tin), 234. s. (Rusça tercüme).

2 V. G. Tiesenhausen, a. y.' r. c., 210. s. (Arapça me_
tin), 231. s. (Rusta tercüme).

3 V. G. Tiesenhausen' a. y., I. c', 213. s. (Arapça me-
1in), 235. s. (Rusça tercüme).

4 V. G. Tiesenhausen, a. y., r. c., 279. s. (Arapça me-
tin), 247. s. (Rusça tercüme)"
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}ıerleri hep onlardandr.''' Esirleı:in Moğollar tarafrndan
büyük kütleler halinde köle olarak satılıdrğıru Reşidüddin
,de sık sık arldrğlmrz eserinde belirtrrıiştir. onun ha-
ber verdiğine göre, rran'da vassallrk ın'ürılasebetl,erini de-
rinleştirmek gayesiyle büyük gayretler sarf eden Gazan
Iran, bu utandrrrcr tjcareti eCIgellenneğe çalşrruştır. Lökin
Ğazan han, ibu planrnr Moğoltlar için 1fo1i|g ıgerçeklleşti::e-
mem,işti.' Erkek ve kadın köl,eler yarlıklarda da zikredi-
]ir. Bu hakımdan Mengli Girey'in ür. 857'ye (: 1453) ait
yarlığını anmak gerekir.''

Diğer doğu ülkelerine nispetle Moğol kadınr tama-
mlyle özel ıbir yer tutardr. XIII-XIV. yüzyrl doğu yazar-
]arl ve Avrup,2, lgezginleri bu yolda dikkate değer pdk
çok kayıtlar hrrakmışlar'dır. XIV. yüzyılın 30. yrllarrnda
Deşt-i Kıpçak'tan geçen Tanca'lr meşl}ıur Arap g,ezgflni
trbn Batuta not]arında şöyle diyon: "Bu ülkede [Tatar-
lar] ,arasrn'da kadrn]ara karşr şaşılacalk kadar ibüyük bir
saygı ,gördüm. onlar erkelılerden çok saygı görürler."'
Gençekten, h,aşka bir çevred,e yetişnıiş olan İbrı Batuta'-
nın hayreti sebepsiz lsayıiamaz. Göç.ebe üıayat sisterrıinde
kadınrn sosyal üretim processus'ünden uzak kaJamaya-
cağr pek tahiidir. Burada ka,drnrn rolü korıusunda G. Rub-
ruquis'in verdiği bilgiyi tekrarlayalım: "Kadınjlarrn gör,e-

rzi, arahalarr kullanmak, çadrrİarr arabalara yüklemek ve
indirmek, irıekleri sağmak, yağ ve yoğurt yapmak, deri iş-
]emek ve dikmek gibi şeylerdi. Derileri sinirden yapılmış
ipliklerle dikerlerdi. Sinirleri irıce saplara ayrrrrlar ve son-
ra bun]arr uzun bir sap halinde örerlerdi. Şandal (sotula-
res), başmak ve haşka giyim eşyasl da dikerlıer.'"

' V. G. Tiesenhausen, a. y., I. c.,211. s. (Arapça me-
tjn), 232. s. (Rusça tercüme).-

2 D'O h s s o n, IV. c., 430 - 431. s.

ı ,Akdes Nimet K u r a t, a. y., 64. s.

4 V. G. Tiesenhausen, a. V., f. c.,288. s.

5 Plano l(arpini - V. Rubruk, a. y., 78. s.
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XV. yüzyıl Arap tarihçi'si Makrizi sayesinde bize ka-
clar gelen Moğdl yasasrnjda üda kadınlaridan söz edi]ir.'
" (C,engiz han - A. Ya.) orduya refakat eden kadrnların,
erkekiler sa.vaşırken onlarrn ,iş ve görevlerini görmeler;iıri
emretmişti."' Moğoi kadrnı so,syal bakırndan da erkek_
lerle ,heme,n eşit ıbir yer tutuyordu' Al-omari şöyle 'diyor:
"Krpcak halkı [Irak ve Acem halkı giilıi] haıjifen^in yap
tığl kanunlara gör,e ]rareket etmez. Kadınlar onlarla [er-
keklerle] birlikte yönetime katrlırıIar. Verilen emirler on_
]ardan [yani han ,ve lhatunlar'dan], ]rattA da,lra çok lratun-
lırdan cr']çar... Ger'ç'ekten, tıizim zamanıımızda, bir kadrnın
cnun kadar hüküm sahib,i olduğunu görmediğimiz 'gillıi,
bize yakın zaman]Iar'd'a da buna benzer bir örnek işitrne_
dik. Berke ve ondan sonra gelen llranlar tarafından veri]-
nriş birgok yarlıklarr görmek firsatrnr buldum. Bu yar_
]ıklar,da 'Hatunlar ve hanlar buna eI bir]iği ile karar ver-
diler' şdklinde kayıtlar Var,dür."3 Al-o,mari'nin söZlerine
güvenmek gerekiyor. Çünkü Rus metropolitlerıine verii'en
r:e tiercüm,eleri ıbize kadar gelen yc.di yarüıktan liqünde Tay.
clu'la'nın adı anrlmıştır: "Bu ikinci yarlığl Taydula hatun
(i670 yılında rnetropolit roan'a \'ermiştir.". "Bu dördün_
cü yarhğı Çenibeık'in hatunu Tayduila 6851 yılında met-
::opolit Feognost'a vermiştir." Aşağldaki satırlar özel]ikle
di]<kate değer: "Çeniıbek'in yarlığına ve Taydu]a'nrn sö_
züne istinad,en Tatarlarrn urlus [ve ordu] emirlerine ve
il ve şehir ve köy darugalarrna ve daıngacr]ara Ve elçiler3
rıe bütün rnemurlara...'''

' Cüveyııi orduyu tasvir ettiği srrada, sefer zamanrnda
kadın]arrn yasa gereğince erkeklere düşen bütün görevleri yap_
lıklannr belirtir. Baknız: Cüveyni, GMS, xVI, I' 22. s.

2 I. B erezin, a. y.,. 412. s.

,, V. G. Tiesenhausen, a. y., I. c.J 208 - 209. s.
(Arapça rnetin), 229. s. (Rusça tercüme).

i M. D. Priselkov, Xanskie yarhki russkim mitropo..
litam, 57. s.

I M. I). Priselkov, a. y., 59. s.
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Tay'dula'nın metropolit Aleksey'e vercl,iği altıncr ya:-
lık da bu şekilde kaleme alrnmrştrr.' Bu suretle, emirlerin
}-ıan ve hatunlar tarafından verildiği yolunda al-0mari'-
nin ver,diği ibilıgi tamamıylıe teyit 'eıdilmiş oluyor.

XIII. yüzyrl Ermeni ka,ynaklarında da Moğol kaün-
]arrnrn erkeklerle eşit ihaklara sa'lrip oilduklarr belirtilmiş-
tir. Sık sık andrğımız Gence''li Kirakos şöy'le diyor:
"Tatadlar Ermenistan ve Albanya'daki kışlaklarında,din-
lelndikleri srrada, Suriye'li Raban... Çarmağan'rn yolk'lrı-

ğun,da onun yerine y'önetimi ele alan karrsr Eltina Ha-
tun'a..."'

Bundan Sonra' Katolik rahibinin "büyük saraya yö-
neIerek kendisini Eltina 'Hatun'a takdim ettiğ]i, Eltina
Ilatun'rrn onu büyük s'evgi Ve saygr ile karşllayar'ak bütün
memurlardan üstün tuttuğu'' Ve "ona hediyeler Ve El-
'Iamga verdiği ve tıu Sul,etle onu her türlü zu]ümden uzak
tuttuğu" i-ıaber veriiiyor.

Han sarayrna mensup kadrnlarrn, devletin siyasi ha-
-r.rtrna katıldıklarınıd"an Plano Carpini de söz etmiştir.
Güyük hanı ziyaret ett;iği sırada, Güyük hanın annesinin
R,us prensi Aleksandr Yaroslaviç'e kerı,di adrna elçi gön-
r1erdiğini görmüştür.'J Plarıo Carpini'ye göre: "rmpara-
lorun (Giiyük lhanln - A. Ya.) annesi' orada [ıulunanlarrn
]ıaberi olmaksrzln Aleksandr'ın oğluna (Yaroslav'a - A.
Ya.) Rusya'ya e]gi göndernıiş Ve onu yanrna davet ederek
kendiisine babasının topraklarınr verrnek istediğini bildir_
mişti. (Prens) geıImek istemeyince, yarlık göndererek
lıabasrnın topraklarınr almak üzere gelmesini haber vei:-

I M. D. Priselkov,
: I(. P. Patkanov,

islııçnil<:ım, 2. fas. 61 - 63. s.

;| Plıın<ı Karpini - V.

a. y., 61. s.

İstoriya mongolov po armyanskinr

Ilubruk, a. y., 57. s.
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mişti. Fakat geldiği takdir'de onu öIıdüreceğine ve ılratta

esir edeceğine inaruyorlar61." Cenıgiz Lıan sarayrna men-
sup kadınlarrn kurultaylarda faaf bir rol oynadıklarrnr
aşağıda göreceğiz.

ALTINCI BöLIIM

Altın ,ordu'nun siyasi teşkildtı

' Altln ,ordu'nun diğer yörllerine nazaran ,en çoik siyasi
teşkilötı araştrrrlmrştır. Cuçi u]usunun bu yönü, gegen
yüzyılda İ. Berezin'in oçerk vnutrerı:nqgo ustroystva IJlı"ı-

sa Djuçieva adlı - sıkı sık zikredilen - 'eserinden heri
en geniş 'lıir şekilde aydınlatılmıştır. LAkin hütün mezi-

5,etlerine rağrrıerr, b,u eser'in XIX. yüzyılrn 60. ;nlıIarrnda
elde bulunan bıilgilere dayandığınr uruıtımayalrm. Bu ,eser-

de bu hüyük imparatorluğun siyasi yörletimi korıusunda
c.erli toplu bir tablo araımak boştur.

Fiili olarak tarnamıyle bağımsız olan Moğol devlet-
lerinin hukuki o]arak binleşik Cerrgiz ftıan imparatorlu-
ğunun ,birer kısmr sayıldıklannr ibiliyor[z. B' Ya. Vjadi-
rnircov'a $öre, ",Ç'g1giz lran soyununr ulus üzerindeiki ha-
klmiyeti, ,bu soy 'nıensuplarrnın i,ştirakiy]ıe toplanan nrec-
li'ste (xuriltay, xurultay) altan uruğ (urux)' üydlerirlden
Iıirini imparator, han (xan, xağan) 'seçmek suretiyle temin
edilıir; soyun diğer üyeleri, öze,llikle er1kekler prens Sayr-
lırlar... ve rniras olarak ibir ıulus alabilirler.'"

1251 kurultayi bu bakırrı:dan ,cok ıönemlidir. tsu x<u-

rultayda Cengiz aiılesine rnensup prensler askeri aristok-
ratlarrn aktif iştirakiyle üç yıllık hir faslladan sonra Tu-
lay'rn oğlu Mengü'yü ibüyük han (ka'an) segmişlerdi. Ku-
rulta5ıda yapılan Seçimin şartlarr, Cengiz ail,esinin üü.ele-
ıi arasrrrda aday için yapılan savaş, prensilerin u]rııstan
ulusa doilaşrnast Ve entrika]ar burada çok dikkate değer.

' "Yani 'altın boy'. Cengiz hanrn boyuna bu adı vermeğc
başIamışlarclı.'' (B. Ya. V]adimircov'un notu, - A. Ya.).

' B. Ya. Vladimircov, a. y.,99. s.
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Bütün iburıJlar, Moğol ,imparato luğunda Ve ona bağlı kı-
sıırrlarda (uluslar,da) ;lıüyük ve küçük kurultaylarln ya-
pılması ibakımrndan klasik bir örnek teşkil ,edebilir.

Mengü 'kağanın segi,minin nasrl yaplldlğını Reşidüd-
diıı etraflı surette tasvir etmiştir. Cuçi ve 'Tulay ai]eleri
Ögedey ve Çağatay aileleııine karşı birleşmişler,di. Tu-
lay'ln oğlu Mengü'yü Moğol imparatorluğu tahtına çıkar-
nıak isteyen Batu lran başrolü oynuyor'dnr. Moğolistan'a
yaptığı gezi ile Mengü'ye büyük bir hizmette bulunan
kardeşi Berke ona bu yolda yardlm ,ediyordiu. Batu i]k
olarak kurultayln Deşt-i Krpçak'ta, yani Cuçi toprakila-
rinda toplanmaslnl istemiş, fakat buna muvaffak o]ama--
mıştı. Ögede5, ve Çağatay a'ileflerine m]ellsup prensler, ku-
rultayın Cengiz han karargAhrnın bı.ılunduğu geleneksel
yerde, Kerülen (Kelüren) rrmağr kıyısırrda yapılmasını
lsrarla ,iüeri sürüyoı:lardı. Uzun konuşmailardan sonra ku_
r'ultayrn başşehir olan Karakurum'da toplanmasrna karar
verilrrıişti. Bu konuşmalara prensler.den başka, birliküeri-
nin basında hulunan nüfuzlu tümen ve ibin ilıeyleri de ka_
rısmrştı. Mengü, Karakurum'da tahta qlkarllmıştı. Bu
olayln siyasi önemirrden yukarıda söz edilmişti. Büyült
llurrıltaylar gibi, ulusüarda prenslerin ve arıistokratların
iştirakiyle küçük kurultay'lar yapmak gerekiyordu. Bas-
langıcta, büyük u]ıuslarln kıaşıncla bulunan "prensler" bii-
yük hanı metbu olarak tanıyorlardı. Lökin 1259'da ölen
1\[engü',den Sonra, büttin uluslar için mecburi olan kurul.
ta}ıIar toplanmamrstr.

w. w. Barthold'e göre, ",imparatorluğun birliği daha
Cengiz,lranın sağlığınıda ısarsılmrştr. Kerıdi topraklarrnda
oldukça bağr,msız bir yöneti,m kuran Cııçi'ye karşı Cengiz
han savaşa ıhazırılanıyordu.'"

Yrıkarrda gördüğü'müz gibi, XIII. yüzylın 60. yılla_
rına 'doğru MoğoI imparatorluğunun ibirliğirıden üremen
henren lh,iıçıbir şey kalmamıştı. Altın or'du, HüIegü devleti
ve Çağatay ,devl,eti bağımsız bir ıhayat sürüyorlar, siyast
bakımdan llıüyüık bir hana uyınaktan çekiniyorlar,dı.

I V.V.
tana. 87. s.

Bar to l'd, İstoriya kul'turnoy jizni Turkes-
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Altln or,du devleti feodal lbir monarşi olarak telAkki
edilebilir. Cugi'nin öldüğü lZZ'I',den 1359'a kadar Batu
ail,esininl elinde bulunan ku'w'et, tam anlamryle, Deşt-i
Jiıp'çalk'ta, aşağı Volga havzasrnda, Bulgar alanrnda,
Kırrrrrida ve H6,rizm'de bulunan göçeüıe, yarr giiçebe ve
yerle,şik feodaillerin e]inde toplanmlştı. Bu feodal aı:istok-
rasinin başında, dev]etin en büyük (askerİ ve mü[ki)
mevkilerini işgal eden hanedan üyeleııinin bulurrduğunu
yukarıda kaydetmiştik. Sağ ve sol kol oğlanları, tümen
beyleri' Ve ayrr krsrrnların hüküındar veya valitreri (Hi-
rizrn'de Kutluğ' Tirr1ur gibi) bu aristokrasiden çıkmıştır.
Nihayet, bun]ar yeni ,han seçmek ve lherhangi bir askeri
te.şebbüsü,görüşıırek maksadıyle toplanan kurultay'larda
cja en önem]i rolü oynarılardı. Plano Carpini'ye göre, ",im-

1ıaratorun (büyük hanrn - A. Ya.) i'lümün'den sonra baş_

I;uğIar toplanmlş ve yukarrda anllan C'engiz ilranın oğlu
okkaday'ı imparator seçmişlerdi. okkaday prensleri top_

Iamış ve or'duyu taksim etmişti.''3

XIII. yüzyıl Ermeni tar'ihçisi Mağakya'ya göre, Men_

gü ıhan Hülegü'y'ü, Iran'r istilAya g'örıdermeden önce lkır-

rultayr toplamağa karar vermişti. "Argrrçiıler, Me'ngü 'ha_
nııı ,emrine uyarak, kurultayl toplaımışlar ve Hulavu ile
gelen ilıütün şefler,i çağrrmlşlardı.'"

Kurultay konusurıda dikıkate değer bilgi Veren Erme_
ni tariıhçisi Vardan'a göre, '1bu bayram gürilerine hurul_
tay, yani toplarıtr bayramr adrnr verirler,di. Hurultaylar
bir ay deva,m ederdi. Bu sür'e içinde Cengiz ıhan aiilesirre
nensup hanJar, ,gereken ]her şey üzerine imparatorla gö-
rüşmek için yeni kıyafetlerle gelirle'ııcli. He1 ıgün ayrr ayfr

t Stön]i L ö n - P u l', Musul'manslrie dinastii. W. W. Bar-
ılıold tercümesi, 191. s.

: Altın Ordu tlimen bey]eri arasrnda Nogay büyük bir ün

lıazanmrŞtrr.
rr Plano I(arpini- V. Rubruk, a. y., 24. s.

' isl-oriya mongolov inoka Magakiya, XIII v. I(. P. Pılt-
l:;ıncrv 1crcümcsi, 187-l' 31. s- -- Ayrıca 10. sayfacla da rjikkııle
ılt'ğcı' lıir ycr vıtrrlrr.



106 ALTIN oRDU',NUN KURULUŞU VE GELiŞMESİ

Ienklerde e]biseler giyerleııdi. Bu kurultay günl'erinde ta-
bi llran ve sultarrlar büyük lrediyeler getirirlerdi.'"

Yiine Mağakya'nrn anlattığına görg f,Iı.ilavu'nurı ii,lü-
münden b'ir yıl sonra büyük bir kurultay toplanmış ve
burada büyük oğlu Abaga (1265 -1282) tahta çıkarıImrş-
ti."' İşgal olunan ülkdlerin mulrtelif alanlarrnın Moğol ku-
mandan],arr arasrrı,da taksimi mese]]esıi ıde kurultaylarda
halledi]irdi. MeselA Mugan bozkrrrna dö,ndülkten sorıra Kaf-
kasya ve rran'daki Moğol hakimi Currnağun noyan Veya
(Mağakya'nrn transkripsiyorııuna göre)' Çorrna han, bülük
bir kurultay toplamıştı. Mağakya'ya göre "Çorma i}ıanrrı
e'mri üzerine toplanan kurultayda ibu yiz on kumarıdarr
bütün topraklarr araLarrnda taksiım etmi$lerd,i..."' Kurul_
taylanda kadın]ar da bulunur ve çalışmallara faaı] bir şekil-
de katılırlardı. Hütregü hanlarrnın seçıilrneüerini anlataıı
Reşidüd,din, ibu seçimin, prensler,den ve başbuğlarda,n ıbaş-
ka, hatunılarrn da lkatıldık]arr lkurultayda yapı.ndığnr kay_
deder. Hiç olmazsa Argun (7284 - I29L, , Keyhatu (729l -
1295) ve Gazan han (1295 - 1304) bu şıekilde seçilmişti.

Reşidüdd,in'in anlattığrna göre, Argun ,lran Yüzağaı2
ilinde, Şu. rrmağr yan1nda, prerrsüerin, emirlerin Ve
hatunların katı]lmasıylüe yaprlan kurultayda seçilmişti.a Yi-
ne aynr yazata göre, Keyhatu han 23. VII. 1291'de Ah-
lat yakrnında, prensleriin, emirlerin ve lhatunlarrn katil-
nrasryle toplanan kurultayda seçilrnişti.o Nihay'et rneş,hur
Gazan ihan'da yine prenslerin, eminlerin ve hatunlann ka-
tllmasıyle Arranlda, Karabağ'da 3.xl.1295'te yapılan ku-
rultay'da seçilmişti.6

r K. P. P a t k an o V, istoriya mongolov po armyanskinı
istoçnikam, 1. fas. , 16. s.

ı Istoriya mongolov inoka Magakiya, XIII V., 40. s.
,, A. y. , 11. s.

' Reşidüddin, Sborzı. ]etop., III, 113. s. _ D'ohsson
IV, 2.

, Reşic'tüddin, a. y., 131. s. _ D'ohsson, Iv' 32-
,; Reşitlüdclin, a. y.,166. s. - D,ohsson, IV, 152.
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Diğer Moğoil,devl,e0lerinde ve özell'ikle Moğo istan'de
olduğu gibi, tümen kurrıandanrndan sonra geüen askeri
kaclem,eler, yani i}oin ve yiz kuımanıdanlrklarr noyan arın
ve beylerıin e]inde bulunur,du. Arap, Ermeni ve Aoeın
kaynaklarında noyan veya beyler'in ıbin'kumandanr oldu-

ğu sık sıi]ç zikredilmiştir. Yukarlda kaydıedildiği gibi, gi;-

çebe Kıpçak - Moğol toplumunda b'in kumandanr ve yüz
kumandanr giıbi askeri rütbeler noyan (bey) unvanrrrdan
aynlamaz.

Cengiz ılranrn askeri te,şki[Atında o,l'duğu 'giJoi, A[tın
ordu'da da keşik adını taşlyan Ve feodal aristokrat]ar sı_

nrfmdan (özeJ,likie gençlerdıen) alınan ibir muhafiz krtasl
bulunduğu anlaşılıyor. Deşt-i Kıpçak'taıki göçeıbe Ve yal_l

gıö9ebe halka dayanan or'dunun kuma'rı,danlık görevini
kendi ol],erinde bıJlurldurmakla Cugi utrusu feodalüerinin.
kendilerini fiili o]arak devletin saıhihi. gibi teldkki ettik-
lerini ve ,hanrn siyasetini tasvip etme'dikleri takdirde, ona

karşr sert ibr ,durr.lm 'aldıklarrnr izal.ıa |izum yoktur. Böy_
le bir kuwete ,malik olan feoıdal'Ierin hütün Altın ordu
clevletine askeri bir ]karakter verıdiği rııuhakkaktır. Ger-
çekten Altın or'du, l$er€k kornşularrna, gerek ,doğrudan

doğruya birtakım noyan ve ernirlerine ka.rşı arasız aske_

ri harıeketlerde bulunmuştu. Mesele XIII. yıüzyılın Son -Va-
rrısrnda Altın ordu hanlarr rneşhur t'ümen ,bey'i Nogay ıle
uzun bir sarıraşa gir'işmişlerdi.

Savaşlar, akrnlar, yağ,ma,lar, Vergilerin toplanmasr,
Altın ordu ,d'evletinin en önernli cepheüerinden biiini teş-
kil eder. Toplumun yükselk sınrflarr içıin, kazang ve Ser-

vet elde etmek ,bakrmrndan bu, 'en kolay usullerden biri-
clir. Altın ordu hanlarlnln askeri kuwetleri tarafindan
a'kırıIarıda elde edilen ganimetin o zaman için büyük Jıir
Vekün tuttuğunu söylemek kAfidir. Ganimet olarak alınan
liumaş, gümüş leşya' para, kürk, buğday, sillıAh gibi şey'_
lerden başka, 'esirler de önemli icli. Savaş esirlerini paaar-
Iarda satmak veya kuwetler,inden istifade etmek kabildi.
Feodalizm ıdevr,inde diğer doğu ülke]erinde ol'duğu gibi.
Moğollar arasrncla da ,a'lınan ganirneti taksim için sıkı bir
t!üzen var'd'ı.
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Moğol devletlerinde ve özelılikle Altın ordu''da übuk4-

r'ul adınr taşryan ayrr bir askeri meımuriyet vardı. Mu-
hammet İıbn Hinduşa,h Nalr,oivani'nin Celayir soyuna
(1336 - 1411) mensup sultan Üveys (1356 -t374) iiçin
yazdığı Dastur all,KAtip' adlı dikkate değer belge ıörrı,ekleri

rieı:gisinde, bukavu],lar üzbrine aşağıdaki b,ilgiye tesadüf
oiunur. Askeri kuwetlerin taıksimi, kıtalarrn sevki, ]bü-
yük divan tarafmdan veriılerr tayın bedelinin dağıtılmasl,
ganimetin l\[oğol idetlerinıe ,göre ad,ilAne bir şeki'ld" pry-
Jasılmasr, askerler arasrnda ,lrakaret ve lhaksızlıklara yer
veri]memesi bukavuİa düşen görevlerdir. Emir er - tü-
men beyleri ı,e yiz kıeyleri - bu yotrda bukavula itaat et-
ırlek m'ecburiyetindedirler. Bukavu[lara dolgun hir para
veri]irdi. Her tümende b,ir bukavuil vardı.

Bukavul melmuriyetinin Hü4eğü devle'tinde varlrğr
Ilaııımer ve Berezin tarafinıdan kaydedilmişse de, buka_
vulun gör'evleri kesin olarak aydınlatrlmamrştır. Bu me_
murivetin A]tın ordu'da da ,bulunduğu muüıakkaktır. Her
iralde, Mengli Girey''in h. 857'den (:1453) kalma yarh-
ğ'ında Krrrm ic,in Lıu tabir ku]lanrLlmıştır.'

Askeri rütbelerden (tümen b,eytrer'i, bin beylıeri) son-
ra mü]ki yönetim memurlarr gelirdi. Bunlarrn haşlıca gö-
revleri, halktan alrnan bütün Verlgileri topllaın_aktı. Altıır
ordu'da askeri ve rrıülki görevlıer kesin olarak ayrıImıştı.
L6kin yönetim mekan zması için aynr şey il'eri sürüIernez.
Fle,rlıangi bir eyaleti yöneten bir amir, aynr Zamarxda aiha-
]iden alınan Velgil'eri ıde toplaya,b,ilirdi. Görıev ve yetkile-
rin kesin olarak ayrrilma,dığınr r. Berezin de kaydetmiş,
örnek olarak, rran'a gönalerlilen Curmağun noyanrn "aynı
zamanda askeri, ıidari ı,e aıdli görevler aldığınr ve hasta
olclıığü Zarnan bu görevlerin - hakanın emni gereğingg 

-
r Yani tarih araştrrmalan için değerli bir kaynak teşkil eden

ı esinı yazl örnek]eri dergisi.
: Akdes Nimet Il u r a t, a. y., 64. s. - N. I. Veselovskiy'-

iır Mnimaya do]jnost' bukaul'nogo tamgovşçika v imperii Çingis-
r'iıı'ırr (ZVo, xxIV, 2l. ve müt. s.) adlr yazlsr bu memuriyetle
ıIıl'irtıdan doğruya değil, dolayısıyle ilgilidir.
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karlsına Ve çocuklarına düştüğünü'' zikretnıiştir.' r. Be-
rezin'in Altın ordu'da da aynr ,durumun lhüküm sürdüğü
nü iddia etmesi sebepsiz değil,dir.

Diğer Moğol uluslarr gifloi, Altın or,du da merkezi ve
nıahalli yönetimin,i Moğol A,detılerirre ve işgal ediilen me'll}-
leketin idari şekline istinat ettirmiştir. Atın ordu tari-
hjne ait kaynaklardavezir tabiri mülki yönetim amiri ]'ıak-
kırıda ]kul]anllır. LAkin ilıu tabir, diğer idari tabir]ere na-
zara;ı aZ geçer. Vezir tabirirııe Arap ve Acem kaynakların-
cia tesadüf edilir. ibn Abdüzzahir, İdı (Volga) ırmağı kı-
yrslnda bulunan karargihlnda Berke hanın, sultan Bay-
bars'ın eılçilerini kabul edişini tasvir ıetrrıiştir. Berke ]rarı.

heyaz keçe ve ipek kumaşlarla örtüJü ibüyük iıir çadlrda
oluruyordu. Çadır 100 kişi alıyord'u, "duvarlarında" du-
ran ıkanapetrerde 50 veya 60 emir oturuyordu. Tahtın'-]a
oturan 'hanıp yanrnda karrsl btrlunuyordu. Berke han sı-ı1-

tı.nın mesajrnr vezirine okutmuştu.' B,erke Jranrn Altın
Ordu vezirini al-Mufaddal da anmlş, hatt6. onun a'dını ca
-- Şerefeddin al-Kazvini - Vererek, Arapça ve Türü<çe5ri
i;ıi lbildiğini iilAve etmiştir.3 Altln oridu hanr Canrb,ek'in
Saray Tirnur adlr vezirini bir Acem yazan da zikretmiştiı:"a
Likin vezirin faaliyeti, görev ve yetkil,eni' Muhammet ibıı
I{irıduşah Nahcivaniınin Dastur a,l-KAtip ad]r ]kitatııncan
iiğrenilebilir. Celayirler devletindıe vezirliğe yapılan tayin-
lere a'it yarlık örnekleninden birine göre, vezirin bütün di_
vanları, öze]likle ıhazine divanrnr kontrol ettiği anlaşrlıyor.
Merkezi yönetirn m,ekanizrnasrnl saray lgörevlerinden ke-
sin olarak ayrrmayan feodal anlaylşrna ta,rnamryle uygun
<ılarak, vezirin divanlar yanrnda kirıharı'eyi (imalAthane),
u'hrrr ve mutfağı kontrol etm'esi lA.zırrıdı. Altın mürekkep

ı i. Betezin, a. y., 451. s;
1: V. G. Tiesenhausen, a. y., I. c.

ıııt.lin), 64. s. (Rusca tercüme).
55. s. (Arapça

181. s. (Arapça:i V. G. Tiesenhausen, a. y., f.
lıx.tin), 192. s. (Rusça tercüme).

ı V. G. TiesenhauSen, a. y., Ir. c.,

c,

103.
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ho rkası, al mühür ve değer,li taşlarla süslü kuşak, vezir-
lik görevinin sembolün^ü teşkil eder,di.

Ketiplik yaptığı igin memurlarrn görevlerirıi mükem-
nıel surette biitren Arap y,azarı al-Kalkaşandi'ye göre,

"iranlda olduğu gibi, ıbu devletin (Altın or'du - A. Ya.)
vörıetimi de uılus ,emir ve vezir],erinin dlinde bulunuyord'u.
Ydlnız... bu devletin [Altın ordu] ulus ,emir ve vezirleri-
rıin ,elinde, orada olduğu giib,i, hiçbir icra kuvveti yoktur,
yani... hunların yetkileri, Iran''daki ulus ,ernir ve vezinle-
rinin yetkilerinderı,daha srnrrih,dır."'

Vezirin yanında naip ('vekil') i]e karşrlaşıyoruz.
I{es,elA Hdrizm valisi rneşhur Kutluğ Tlimur Hirizm naihi
Lr.nvanlnl taşryordu.2 Kutluğ Tiımur için rıaip talbirini lbn
Haldun da bu anlarnda kullanmış ve Tokta hanrn öIümün-
den sonra Toğrrlçr'nrn oğlu Özbek'i ta'lrta çıkar,dığrnr kay-
cletmiştir.3 Naip tabirinin vezir yar.drmcrsr anlaırıına ,gel-

diği de arı,laşıllıyor.
Moğol devletleııind,e ve Altın orclulda daruga ve ,bas-

kak adınr taşıyan iki yüksek idari ırrı,ernurun bulunduğu-
nu biliyoruz. Bıı iki tabir arasrnda anlam iba]]omrndan
fark olmadrğnı ısöyleyen r. Bere2in'e gtine, d'uruga Ve
lıaskak tabir,ler'i 'baskıcı' an]amrna gelir.a Türkge bas kö_
künden çıkan baskak kelıirnesi l\[oğolca 'daruga ,anlamrnr
ifa'de eder. A. A. Semenov, I. Berezin'in fikrini kabul et-
rneyerek, baskaık'rn',baslıcr' değil,'koruyıcu' anllamrna
ge'ldiğirı:i ileri sürüyor.5 Baskak ve ,daruga ta]birleri henüz
her bakırndan ,iza]h editrernenıiştir. Baskak tahirinin Altın
or,du alanlnda kullanılmadığını ve bu görevi yapan n].e-
mura Moğdlca daruga adrrun verildiğini ileri süren I. Be-
rezin'in haklr olduğu anlaşılıyor. Altın ordu'ya vergi ve_

1 V. G. Tiesenhausen,
2 V. G. Tiesenhausen,

metin), 325. s. (Rusça tercüme).

a. y. , f. c. ,.477 - 41'2. s.
a. y., r. c., 318. s. (Arapça

J V. G. Tiesenhausen' d.V.,I.c., 371, s. (Arapça
rnetin), 385. s. (Rusça tercüme)

+ i. B erezin, a. y., 453. s.
6 A. A. Semenov, K voprosu o zolotordrnskom termine

"baskak''. İzv. AN sssR, oLİYa, 1949, No. 2, 137-147. s.
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ren devletlere gelince, bu alanlarda her iki tabir 'de [<ul-

lanrlrnrştrr. MeselA, Rus metropolitlerinin yanlıklannda
kAıh baskak tabirine (Men,gü Tinrur yarlığı), kAıh doro-
ga (Tülek, Taydula yanlıkları) kelirnesine rastlanrr.1
Baskak tabiri Kafkasya'da, özellik]e Ermenistan',da ve
Gürcistanıda da lkı-ı1llanrlmr,ştır. Stefan onbelianlda şöyle
bir pasaj va]:üdrl: "703'te |1254] bütün [Tatar] alanla-
rrnda sayım yapan ve ,büyük ihan tarafindan rnemleketi-
rnize hükürndar ve hazine Verrg]ilerine ve büyük Divan'a
arrrir tayin olunan baskak vezir Argun'un yanında Tif-
]is't'e taraftarlarıy,le birtrikte topılanarak, o [yani Gonca],
büyük lhediyeler verrıek suretiyie Smıbat'r öldürrneğe ve
bütün topraklarrnr müsaıdere ettirmeğe calışlyordu.'',
Stefan orJbelian'rn btr s,özleri, baskak tabininiın anıImasr
bakr'mıından dikkate değer. Ayrrca, baskaklarrn vezir o[a-
ra]k en önemli idari gör'evlerıi aldı]klarrnl aillatıyor. AnIa-
şı'ldığına göre, ,daruga ,kelimesi, ıIrazine gelirleri amiri an-
]amrnda Altın ordu'da kullanılmıştır. L1kin,,danugalarla
eyallet (Kırım, Kafkasya, Bulgar; Hdrizm) hükiimdarlarr
a.rasrndaki münas,ebetler kaynalilarda kesin olarak aydın-
Iatılma,rnıştır. Darıugalarrn ibu so runcu]ara tabi olduklarr
clüşünütrebi]ir. Altın ordu tari,tıinin sosyal ve politik yön-
leriyle ilıgili ,birçok meısdlelerde oıIduğu gibi, burada ,da ka-
ranllık noktalar varür. Bu noktalar tuzur araştrrmalar sa_
yesinde aydınl,atılabilir. Nispeterr naıdir birtakım ftıaıIlerıde
darugalarrn görevleri vdli],ere verıilirdi. Fakat hu dururn_
da ,da vali]erin yanlnda ,daruga unvanlnl taşryan memur-
Iar buİrrnurdu. Daruga unvanl, yalnız hazine vergilerıini
]tontrol eden yüksek rnemurlara verilrnezdi. Ayn ayrr
böIgelerde, şelhir ve köylerde ,daruganrn ajanr sıfatıyle ça-
Iışan yardrmcrlarrna 'da bu unvan veri/lirdi. Mengli Gi-
ı'cy'iin h. 857'den (:1453) ka]ıma yarlığıııda ,daruga keli-

r 
'M. D. Priselkov, Xanskie yarlıki russkim mitropo_

li l ıım, 56 - 62. s.

2 K. P. Patkanov, istoriya mongolov po arm5ıanski:rn
isIrıçlnil<am, 1. fas., 41. s.
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Illesi ibu arı]]arnda kullanıImıştır. Yarlıkta Kırınr'da kıu[lt'._

nan I(ırkyer darugasr arulrrlrştrr.1

XIII - XIV. yüzylllar'da Rusyaıda baskak ve daruga-
larrn (dorogalarln) görevleri üzer:ine A. N. Nasonov'urı
gözlernleri dikkate değer. Rus kaynaklarlna göre, ']bas-

kak, "ahalinin itaat etmesini" sağlayan 'başbuğ olarak
te'IAıkki ediılebilir.'

Dorogalara veya ,darugalara gelince, "hallkrn sayt-
mrnr yapmalk, vergileri toplayıp Saraya teslim etmek''
görevi bunlara düşüyordu.' Baskaklarrn yalnlz Rusya'-
rla başbuğ o],dukları ve verg'i toplamak görevini a]madık-
Jarr ,anlaşılryor.

Yönetim sisteminde divanlar kesin bir yer tutarclı.
Yönetim makinesinin rnerkezinde lranrn'divanlarr,bulu-
nurdu. Likin bu divanlarln Saylslnr kesin olarak bıilrne-
cijğiııriz gibi, ne Z.amar. kurulduk]arrnr ,da kestirernriyoruz:.
Divanlarda ,bitikçi (yazıcı) adrnr taşıyan kAtipler bnr]u-

rrurdu. Dastur al-KAtib'de bitikçiliğe yapılan tayinlere ait
yarlık örnekleri srralanmlştır. Bu örne|klerıden bu memu-
rlyetin İran'da Moğoülar (I{ülegü vq Celayir süIA'lel'eri)
dewirlde önemli Lıir görev sayıldığr anlaşılryor. Yar[ıklar-
da, ulus e,mirlerinin, tünıen ' ey'lerinin, bin beyierinin ve
cliğer ıbüyük mü]ki ve askeri memurların bitikçilere karşı
saygı göstermeleri ve lhakkr olan ıher şeyi kendisine öde-
meler'i gerektiği kaydolunmuştur. Burada büyük divanda
bulunan haş,bitikçiden söz ediliyor.* Başbitikçiden başika,
bütün ,diyanlarda da bitikgiıler var'dr. Çok defa yörı,etim,
fii,li olardk bunlarrn e inde ,bulunur,dıu. Gelir ve giderleri
clenettreyen d,ivan en önernliydi.

Bu divanda ayrr bir cetvel bulunurdu. Eyalet ve şe_
hir vergilerini toplayan bu listeye defter aü verülirdi.
Eydlettrer,de vali ve darugaların ayrr divanlarr vardı. Bu
divan]ar,da da ,defler'l,er bulunundu. İşgal edilen ü]ke]erde
de ,defter'trer vardr. XIII. yüzyrl sonu Ermerıi tarihçisi

I ,Akdes Nimet K u
r 

"{. N. Naşonov,
3 A. N. NaSonov,
ı Akdes Nirnet I( u

rat, 64. s., 8. satrr.
Mongolr i Rus', 72, 77, 23. s.
a. y.,74,104, 105. s.

r a t, a. y., 64. s., 11 - 12. satır.
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Stefan Orbalian diyor ki: " (Ermenist,an atabeyi Tar-
SaiC - A. Ya.) Tiflis'e yöneldiği zarnall, hükümdar cliva-
rırndan ibüyük Defter'i. istedi ve onu sonuna kadar okıııdu.
Defter'de vergi verrnektre mükellef bütün Errneni manas-
tlr]arrnrn adlarr srralanmrştı. Başdivanrn kitibini çağlra-
ı:ak, yiz elliden faz]a manastrrrn adınr silıdikten sonra, ona
Defter',in suretini çıkarttı. Burldan sonra eski Defter'i
;ıaktr ve bu suretle bütün kilıiselerimizi vergiden kurtar-
ch."' Ermenistan ve Gürcistan gibi, o Zamafl ıTlülegü ha-
nedanrna hağlı olan ül]ke]erde karşılaştığımız ba ,duru-
mun, Moğolların ılrA,kimiyeti altında bulunan bütün alan-
larıda hüküm sürdüğünü ileri sür,ebiliriz. Han tarafindan
tayin ed,ilmiş valilerin ve gelirleri toplamak görevini al*
mrş daruga]arın bu'lunduğu her eydlette, ahaliden alrnan
verileri toplayan defter'lere rastlamrd"r.

Muayyen bir alan,dan ve hatta istiıl6, edilrniş bir ül-
keden ahnan ver,giileri arasrra ayrr tacirl,ere ve tacir kum-
panyalarına ,iltizarna verirler,di. Gerek tacirler, gerek ta-
cir kumpaııyalarr da,ha çok Müs]üman[ar'dan ibaretti. Buır-
lar ,arasrnda Hirizmlilerin a,dlarrna ıda tesa'düf edi]ir. Meırı-
Ieket igindeki 'darugalar ve istild edilen alanlar'daki ibas-
kak ve darrıgalar da çok defa Müs]üı-nan tacin]ierdbn s,eçi_
]ırdi. HArizrnli darugalar da vardr. Lltizam sistemİnin ldo_

ğurduğu şantaj, rüşvet ve her türlü baskıyr anlatmağa
lü_zurn yoktur. Bu devir,den kalma kronüik'ler bı.ı hususta
türlü tür,lü tafs'iIitla dolrıdur. Kend,i yur,durıda olnıp biten'
leri göı:en XIII. yüzyıl Errneni tariüı,çisi Kira]kos'un anlat-
tığına göre, "prensler, valiler onlara [ırıültezimlere] ibas_
ki ve zulüm yapmak konusunda yard-ı.m ed,er ve büyük
kazamglat el,de eder[er'di."2 Bu 'durumun A'ltın ordu'da da
lıüküm sürdüğü söyleneJbilir.

r K. P. P a tkan ov, istoriyamongolovpo armyanskig
istiQnikam, 50 - 51. s.

l K. P. P a t k an o V, İstoriyamongolov po anr1yanskim
isloçnikam, 79. s.

F.: 8
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Sl]ç sık arrllan Reşidüddin'de, iltizam sisternirlde
t'iltçilerin karşıJaştıklarr lbaskr üzerine çok geniş tafuüi[at
vardrr. Reşidüddin, Gazan harun hAkirııiye;tine ayırdığ
bölümlerde, XIII. yizyıl sonrrnda irak-r Aoem'de v,e Azer-
baycan';da mültezimLerin ve onlarla ilgili devlet memurla-
rrnın Moğol ıhAJkimiyeti şartlarr a]tında bi]le göze çarpacak
]<a,dar büyük o[an suistimallerini ,canlr bir talblo şdkliııde
anlatmıştrr. Bu alanlarda Hülegü hanedanına bağlr ı}ıan_
lar tarafindan kopgur ve tarnga gibi birtalırn vergi ve
resimler alınrrdr. Bu vergileri müItezirn]Ier toplardı. Va]i
ler (ıhAkimler) mültezimlik ederlerdi. Tahsi],dar ve kAtip-
ler çalıştınr, bazarı' rraip ve hatta vezire kadar bütiin me-
nrlur]arla teırnas edertrer, iş birliği yaparlardr. Tairsilldailar,
cebirle yıJ}da 10 ve hatta dalıa fazla kopçur alırlar.dr. Bu
sebeple, ahali tamarnıyle yoksu,I düşmüştü. Bu vergi ve
ı:esimlerin pek önenısız btr kısmr hazıney'e teslim edilirdi.
Ilaziney,e'verillmeyerr vergiıler de var'dr. Çünkü ibunlar
mültezim ve ınemurlarm ,cebine gir,er veya rüşvet o]arak
veriilindi. Paralarrn, rüşvet verilrnekle, tatarlarm iaşe-
sine,1 rnrıhtelif resmi kişilerin ve askerİ lbirliklerin yem Ve
erza]kına sarf edildiği kay'ded,iflirdi.

Gazan ihanrn Veziri sıfatryle bütün hu ii,şleri bitm
Reşidüddin, burıjlarr tasvir ederken şö5ıle ,diyor: .,Eyalet
iıAkimleri, vezir\e olan anlaşmalarrna ve vezirin nüfuzu-
na dayanarak, kerrdilerinj. kuwetli hissediyorlar, küstailr-
ça_ /hareket ederek her türlü haslı ve zulürnden çekirurıi-
yorIardı.'"

Bu sistern, yirmi otuz yil içirıcle Moğol lhlkinıiyeti
altında bulunan rran'ın hüyük bir bölürnünde ciddi bir
yoksulluk doğurdu. Raiyat (köJ/lü) kütleLeri yerlerini
terk ederek, yabancı topr,aklarda daha iyi ıbir ıhayat ara_
nıağa başlaülar. Birçok köy ve kasabalar tanınrnayacak
kadar rssız kaldr. Gazan han, ,flu1urnu ve her şeyden önce
lran'daki Moğol hAkimiyetini kurtarmak için bu şartlan
kesin olarak değiştirnıek ve ;birçok reformtrar yapmak

' RcŞidüddin, Sbornik letopisey, rlr. c., 250' s.
tr Ilciclüddin, a. y.,251. s.
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meoburiyeti;ile karşı,laştı. Bu reformlarr bir dereoeya ka-
dar gerçdkleştirebilirdi. Bu olaylarr, iiltizam sisteminiır
iı:an'da Hülegü sülA.Iesi ,d,evrind,e yönetim alanında ver-
diği sonuçlarr anlatmak iqin örnek olarak sıraladık. Altın
ordu'da iltizam sistıeıırıi ve suistima'ller üzerıine ka5rnak-
larda tafsil5,t yoktur. LA.kin bundan Altın or'du'da suisti-
ma[ yaprlmadığr so lucu çrkarrlarnaz. A]tın ord,u bu ha-
kı,rndan kıir istisna teşkil edernez.

Altın ordu'nun a'd'li teşkjjlAtı üzerine lhigbir miista-
kil araştırma yaprlmamrştr. Esasen ibu yolda kaynaklar-
ca rastlanan kayıtlar oldukça dağınıktır. IIk zamanlarda,
yüks,ek sınrflarrn İslirnhğı kaibı.rl etmestine ve Moğol yö-
netiminin lıslAmlaşrnasrna kadar Moğdllara ait davalanda
acili teşkilAt tamaırrrıyle yasaya (Moğol hukukuna) daya-
nıyordu. rs[flmlaşma dewinde ,dava arrn bir kısrnr şerıiat
mümess,illerıine geçmişti. LAkin sivil ıhayatrn bazı üıalle-
r,inde yasa da tatbik edilirdi. XIV. yüzyrlrn 30. yrllarında
H6.rizm'in ılıaşşehri Ürgerıç'i, Altın ordu ,dev]etinin en
rnedeni allanrnr ziyatet ederı: Iibn Batuta, ibu alanrn [rA_

kirrıi Kutluğ Timur'un yanrnda kalmıştı.
Kabul merasimini ve onun evini u rfl trzlJn

tasvir ettiği sırada, ibn Batuta mahkeme rnesele-
sine de ,dokunmuştur: "Bu emirin (Kutluğ Timur'iun -A. Ya.) bir 6,deti Validr: Kadr iher gün kabul salonuna ge-
]ir ve kendisine ayrrlan Jıere oturundu. onırn]a birlikte
fa.kiih ve .kAtipller [gelirıdi]. En büyük 'enıirl'edden biri,
fidiğer] sekiz emir' ve arguci [yarguçi] adınr taşryan
Türk şalhsiyetleriyle b,irlikte, onun karşısırrda yer alırdı.
IIaIkın davdlarrnr bunlar ıhalxeder,di. Şer'İ rneıseldlere ge-
Iince, tıunlarr ikadr hallederdi; 'diğer fdavalara] ise bı-r

em*irler ıbakardı.]" XIV. yüzyrlda, Özhek han devrirı,de Al-
tln oııdu toplumunun yüksek sınrf]arr arasrnda IsIöm,Iığın
artık hAkim bir ideoıIoji olduğu srrada, ,davalarrn bir kıs-
mtnln hAlf,, yargucilerin, yani Cengiz h'an yasasının (Mo_

ğol örfi hukukunun) ıhükümlerine dayanan lı1kimlerin
elin'de bulıunduğu bu ifade,den anlaşrlryor. Likin bunı
rağmen, Ş,eriatrn ve kadrnln rolü büyüktii.

1 V.G. Ticscnhausenr a.y.,f.c.,311 -312.s.
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Muhamrrı,et ihn Hinduşah Nahcivani, Dastur-al-KA_
tib'inde yaIgu emirliğine, yanli yasanrn ve genel o]arak
örfi hııkukun ]hükümlerine ,dayanan ibaşhikimliğe ya-
pllan tayinLere rnahsus üç yarlık örneği zikretmiştir. Bu
.görev gene[ olarak meşhur ve nüfuzlu Moğollara verilir_
cji. Yailıkta 'hA.kimin, yasanrn hükümlerine göre, yarguçi
olmağa lAyık olduğu, iki kişi arasrııda çıkacak an,laş,maz-
lıklarr kötülük, zulüm ve ıbaskl yapmaksızın 6dil bir şe-
kilde hal]etrnesi gerektiği kaydolunurdu. Kararların, I{ii_
Ieğü devletinde yarguname adını taşıyan ayrı Lrir tezke-
r'e ş,eklirıde yazııJmasr icap ederıdi. Hülegü devletinde ayrı
l'ıir yargu divanı vardr. Altın ordlu'da da buna henzer
bir ,divan bulunduğunu tahmin edebiliriz.

Adı geçen yarlık örrlekleri, bu yarguçi'lerin gelirl'eri_
rıin esas kaynağını da ayıflp|a1ıyor. Dava a,çanların yarğrı-
çi;.e ve kAtibine (bitikgi) muayyen ibir ücret vermeleri
lAzımdı. Bütün feodal toplumlarıda olduğu giltıi, Altın or_
du'da ,da bütün adli teşkilAtın, feo,dallerin ve onlara ibağlı
memur]arrn e]inde bulunduğunu izaha lüzum yoktrrr. ,Ka-
dılar ve yarguçil'er, yani şeriat hükümlerine dayanan hA-
L_irıler ve C,engiz lranrn yasasrna istinat eden ıhikimler
araslnda topraklarr, sürüleri veya şe,hirLerde taşrnrnaz
mallarr bulunan ibüyük toprak sahipleri bulunduğu gibi,
mahkeme gelinbriyle geçimini sağlay'anlar da vardl. Bu
geJirlere kanuni ü'cretlerden başka, rüşvet, te]hditle alrnan
paralar gibi her tür]ü kanuna aykrrr kazançlar ilAve olu_
nurdu. Fakihler ve türlü tür,lü şıeyhler ıkadrlarla iJgiüi idi-
ler. Bunllardan aşağlda söz od"ecıeğiz. Altın or,du'da mah-
kem,eler, yönetim makinesiyle (,emir, daruga) sıkr sıl<rya
bağIr bulunuyordu. Bu sebepile, rnaı}ıkerne(erin ibağımsızlr-
ğırıdan söz'ed,ilenıez. Kadı]ar ve yarguçillen daima yüksek
yönetim amirleriyle anlaşarak, köy, şeihir ve bozkır hA-
kimlerinin çrkarlarrna uygun bir şekilde 'hareket /eder-

1erdi.
Yerlieşik alarılaıda geniş topraklara ve bozkırlarda

büyük &ıayvan sürülerine sahip bulunan yarı gögebe
feoda]Jtrerin ıdurumu,nu suyurgal sist,emi [rer şe5ıden güzel
an]atrr. XIV. yüzyıl ısonurıda orta Asya'ıda suyurga,l sis-
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teırıi artlk ıhAkim bir feodal toprak mülkiy,eti şeklirri aI-
rlrıştır. XV. yüzyılda suyurga( tahiri 'atazi' arı]amında
kullarııümıştır. Itrerhangi ibir alan veya eyaleti suyurgal ola_
rak alan bir kims,e, o zamana kadar han veya sultan Lrazine-
sine veri,len bütün Velgi' resim ve mükellefiyetleri almak
lrakkrnlkazanryo du. Suyugaıl sisteminin haşlıca Vasf],
hu topraklarrn irsi olmasrdrr. XIV. yüzyrlrn son yansrrıda
orta Asya'da hu şekil,de i,birçok suyur,gaillar dağıtıldığnı
l-ıiliyoruz. Her halde, Nizame,ddin Şami, da ıa [ı. 780'de
(: 7378/79) Ak Orduida Urus han tarafindan bir su-
;.urgal verildiğini kaydetmiştir.l XIV yüzyılın 80. yılla-
rın,dan ıbaşlayarak Timur'da birçok süuyurgalılar vermiştir.2

Moğol devlet]erinde ve öze(likle Altı,n or.duıda, {han,

üstünde yaşayan kö/Iülerlıe beraher geniş toprakları su_

1,'urgal ısuretiyle veriyor ve çok ,defa suyurgal yarlılklarına
tariranılık yarlıklarr da ilive ederek, buradaki lhalkı bütün
r,ergi]erden ı'eya tıirçok vergiler,den muaf tutuyordu. Bu
sur;etle, i]k üreticinin elcle ettiği ürünün büyük bir krsmr
f,eoda]lerin e]inde kallıyor'du. Altın ordrı'ldan bize kadar
gelen yarlıkla.r, yalnız tarhanlık yarlılolarrdrr.3

Altın ordu'nun üdari ve si5ıasi hayatında resmi ve
özel mahiyette birçok emirler crkmıştır. Moğol devrinde
bütün Moğol devletlerind,e ib,u emirlere yanlık adl verilirdi.
Iran Moğollarr arasında Gazan ilran ,dewirı,de yanlrklarrn
1'azıl'masr cok sı,kr bir şekil allmrştı. Türlü türlü yarlı}<lar
var'c].l. "MeşIrur sultanlara, ernirlere Ve teme ılük işlerıine"
ait yarlıklara büyük yeşim tamgalar vurrı]urdu. "orta ,de_

r Bakrnız: Nizamüddin Şami, Zafarnarne, Tauerba^s.,
19:t7, 77. s.

ı Nizamüddin Şami, a. y., 95.' 97.' 107. s.

:; "Suyurgal'' tabirine yukarrki an]amcIa AItın Orc]u'da ilk
,)efir rı]arırl< Mengli Girey'in h. 857 (:1453) tarihli tarhanlı'I<
ı'lll'lığınrllr tcsııdüf edi]ir: "Bu yarlıknl tuta turgan Enkürli Mah_
ınut oğlu llclrim Yahya'ga suyurgal bulup tarhan btılsun tirli_
ıııiz.'' (Al<<lcs Nimct Krı ıal., ıı. y., G4. s., 34 - 3G. s:ltır.)
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ğerdeki" yarlrklara büyük altrn tamgalar basılrrdr. Bu
termgaların, yeşim tamgalardan ufak olmasr ,şarttı. Askeri
iştrere ait yarlılılara da ıbüyük altın tamgaLar vurulurdu.
Ya|nız, bu tamgalarrrr kenarrna "yay, çomak ve krlrç'' res_
ırıi yaprlrrdr.1

Altın ordu'da ,da tamgalarrn varlığr anlaşılryorsa da,
bu tarngalarrn şeklini tayin edernediğirniz gihi, Hülegü
devletıinde kulıIanılan tam,ga[arla bu tamgalar arasındaki
farklarr da ibilemiyoruz.

Kaynaklarıda, yarlrklar yanrrr,da çok ;.üks,ek lbir şeref
alAmeti olan ve birçok önemli imtiyazlar V€Iıe(I altın pay-
zallarıdan da söz ,eıdiliyor. Altrn, gümüş, demir, ilıronz ve
llatta ağaç levhaıIaridan ibaret o]an ve muayyen bir yazı
taşıyan payzalar, sahiplerine türlü [rak ve yetkiller verir-
di. Payza sa}ıiplerin'e gezi srraısrnda at, araba, rııeske4, er-
zak gib,i şeyler verilirdi. Kişiılerin mevkiine ıgöre, altrn,
gümüş ve de,mir ve lhatta ağaç payza!.ar vardı. Marco
Polo, meşhur lhatrralarında, babaslna, amcaslna ve ken-
disine verilen a|tın payza hakkında şöyie diyor: "üç 'el-
çinin varacağı bütün üIkelerde iılrtiyaçlarının sağlanması
rıe kendilerine at ve krlavuz verilımesi yazrlmıştr.", Başka
bir ;ıerde Marco Polo bu tasvirini aşağıdaki ıdikkate değer
verilerle ibütünlemiştir: "Ahatu [ilıhan Gayılratu] 3 ,büyük
hanrn üç elçisine, Niccolo, Maffeo ve Marco'ya dört altın
payza verdi. Ikisinde hirer sungur, birinde bir arslan var-
dı. Birilne onlarrn yazılarryle üç elçiye her yerde saygı
gösteriıIrnesi ve lbizzat hükümdara olduğu gibi lrizrnet ,edil_
ınesi, at, erzak ve kıtravuz ver'ilmesi yazı rnrştı. Bu şeıkilde
yola çıkıIdı. Ülkenin ılrer yanrndan at, etzak veı'diıler, bü_
tün ihtiyaçIarrmızl karşıladılar. Doğrusunu söylemek ge-
rekir.se, cok defa, i'htiyaca göre, iki yüz kılavuz verir]er_

, ReŞidüddin,
r f. P. Minaev,
:l Gaylıatu (1291

lıilcsine mcnsuplur.

Sbornik letopisey, III. c., 276. s.

Puteşestvie Marko Polo, 9. s.

1295) İran'da saltanat süren Hülegij

ALTIN ORDU'NUN SiY;\Si TEŞKİLATI 119

di."' Ne yazık ki lhi,çbir yerde altrn payza muhafaza edil-
merniştir. Yalnız Ermitaj Müzesinde üç rnükemmel gü-
nıüş ve bir dernir payaa örneği vardr. Bu sonuncunun
üzerine bir kitabe kazıılmrştır. Gümtiş payzalardan 'biri,
Uy,gur ıharfleriyle yazrlmrş Moğoilca bir kitabe taşıyor.
Ba payza, 1845'te Dnepropetrovsk yanrnda Gruşevka [<ö_

yünde ibulunmuştur. Bu payzaya şu satırlar yazrlmrştır:
"E,bedi Tanrrnrn lkuvveti ile. Büyük ku,dretin himayesi ile.
Abdır]Iah hanrn ,emrini saygr ile kar'şılamayan her kiınse
lmaddi] ceza görecek ve ölecektir."9 Dört köşeli yazr ile
(Fhags pa lamanın alfabesiyle) yazıilan diğer iki gümüş
payzaya ve bir dernir payzaya ,da buna benzer yazıJ,ar

yazrlmrştrr.

Marco Polo, b,ir yerde, askeri şeflere ve memurlara
payza verilmesi üzerine dikkate değer bil,gi vermiştir.
M. Polo'ya ıgör,e, "[Büyük han Kaydu] terrı,eyyüz eden
yüz ilıeylerini ıbin beyi yapar, gürnüş levhalar, payzalar
verifdi. Yüz ibeylerine gümüş payzalar, bin beylerine al-
tln veya yalclrzlanmış payzalar, tümen beylerine ise arslan
ilıaşI-ı altın payza|ar verir,di. Yüz heylerine ve bin beyle-
rine verillen payzaılarrn ağırlığl yüz yirmi 5gies,' arsian
başlr payzalarrn ağrrlrğı ise iki yüz yirmi saies'tir. Bütün
bu levhalara ibir emir yazrümrştrr: Uıtru Tanrı'nın emri Ve
hükiirndarımıza karşr olan hüyük lütfu sayesinde üranın
adl kutlu olsun. Bütün ,düşmanlar lrakir olsun."'

,Payzalar üzerine Men..]hun'un verdiği bilgi de dik-
kate değer. Men-ıhun, savaşan kaplan tasvirleri taşıyan
a_ltrn payzalarıdan, kapllansrz altrn payzalar,dan ve güinüş
payzallardan söz eder. Bütün hu payzalara yazılar yazıl,-

1 İ. P. Minaev' a. y.,20. s.

: Ermitaj Müzesinde muhafaza ediimekte olup Ya. İ. Sııir-
nov'un Vostoçnoe Serebro adlr eserinde neşredilmiştir. Abdul-
lah han, XIV. yüzyılın 60. yıJlarında Aitın ordu'da rekabet ec]en
hanlardan biriclir.

:| Saygio, \/6 once ağırlrğında bir Veneclik ölçüsüdür (Putc-
sestvie Marko Polq 115. s., W. W. Barthold'ün notu).

I i. P. Minaev' PuteŞestüe Marko Polo, 114 - 115. s.
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mrştrr. Bu yazrlara göre, payza sahiplerıinin emirilerini
Tanrr adına yerine getirmek gerekir.1 Reşidüddin'in Ga-
zan üran tariıhinde d,e payzalar üzerine geni,ş hd-lgi veril_
miştir.'

Marco Polo, payzalara yazılan yazlyr hafizasrna da-
yanarak olduğu gibi nakletmiştir. Yar,lıklarda da bu
payzalar,dan söz edildiğini söyleyelim. örnek olaralr, Tok_
tanış iile Timur Kutluğ'un Altın ordu yarllklarrnda yar-
]ık kelirnesiyle hirlikte payza taı]ıiri de lkujlanılmıştlr.3 Rus
kay-naklarrnda payza keiimesi basma şeklinde yazrlmrs-
tlr. Payzarun ibazan ibasırıa kelirnesiyle ifade edildiği de
ileri sür,ülmüştür. Basma ile baysa kelirneıtrerini birleşti_
ren K. A. inostrancev" \ıe A. A. Spicrn,, bu fikri ısavun_
niuşlarıdır. Söz konusu o]an şey, Ahmet lranın Altı,n
ordu elçileri vasrtasıyle görı:derdiği'basrrraırrn, Rusya'nrn
Tatar ıhikimiyetini tanrmadrğrnr anlatmak maıksadıyle
IVloskova prensi III. İvan tarafindan ayak altrna a]rnma-
sı,cllr. Reşidüdddn, Hülegü ailesine rnensup Gazan han
(1295 - 1304) tarihinde, türlü tür,lü tamga arila (mühür_
lerle) birlikte gönderilen payza ve yarlıklardan sık slk söz
etmiştir.c

l M6n - xun, a. y.,229. s. Bugün bu eserin Cao-hun ta-
r'aflndan yazlldığı kabul ediliyor.

. ReŞidüddin, Sborn. letop., IrI. c., Z77. ve müt. s.

:j Bu yarlrğın W. Radloff tercümesine bakınrz.

4 K. A. İn'ostrancev, K voprosu o basme. zvo, xVIIr.
c., I72. s.

i A. A. S p i c l n, Tatarskie baysı. İzv. Arxeograf. komiss. ,
29. Ias., 1909.

c D'Ohsson, IV. c., 409 - 416. s.

YEDINCİ BöLÜM

Altın orilıı]da şehir hayatr

Altın ordu'da şehir ıhayatr oıldukça geliş;rnişti. Bunu
anlama]< için, sadeoe, Krrrm'da, Kafkasya',da, Bu]ğar ala-
iıında, aşağr Volga ihavzasrn]da ve HArizm'de bu,lıınan
sanayi ve ticaret şelhirlerinin adlarrnr isrralamak kifidir-
Bu şehirlerin çoğu A]tın ordu devletinin kurtrl,uşundaıl
önce de Inevcuttu. Kırım'da Kefe (Feodosiya), Sudaik,
Iierç, Azak denizi kıyılarında Azak (Azov), HArizm'de
Ürgenç, Bulgar, Bilyar gibi şehirler, Moğol devrinde 'önem_
}! .tıir gelişrne göstermiştrerdi. Kırııı (bugü.n Eski Kırım),
Volga boyunda Saray Batu ve Saray Berke, Kuzey Kaf-
kasya'da Macar giftıi ,birtakım şehirler ise bu 'devirde ku-
rutrdu. Doğu kaynakların,da XIII - XV. yüz},rıl Arap, Aeem.
Ermeni yazarılarrnda, Altrn ordu'da şeLıir ve ticar'et ha_

1-atrna ait geniş bilg[ye tesadüf o]ıırnur. Coğrafi şartlar ve
kom,şu ü]keler'de o]an eski alırn satrm faaliyeti sayesirrde,
Altın ordu şehirlerin'de ticaretin çok elverişli şartlar al-
tinda ,gelişt,iğini yukarıda he[irtmiştik. Altın or'du şehir-
]eri arasında Berke (L255 - 7266) devrinde kurırlan ve
Özbek ıhan (1312 - 1341) zamanrnda d'evletin başşehri olail
Saray Berike, en esaslr surette araştrrrlmıştır. Çağdaş ıgez_

ginlerin ve orada bulunan Müslüman tacirlerinin hik6ye-
lerirı,e dayarran coğrafyacr ve tariıhçilerin verdikleri ha-
]ıerılerden başka, bu şdhir üzerine kısrnen Leninsk kasaba_
sının işgal ettiği geniş alan,da daha XIX. yüzyıılın 40. yı[-
larırıda Tereşgenko'nun yaptrğr ikazl]ar say,esirıde elde edi-
len ze,ngin arkeoloji,lt maddeler ,elilmizde ibullunuyor. Şim-
cli, bu şelrrin işgal, ettiği alanda bulunan matddi kültiir ka-
]ıntılarr sayesinde, niıha5ıet, Moğol dewiııde (xI[ - xV.
ı,üzyılllar) bu büyük ticaret ve sanayi şehrıinin durıımu ay_
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dınlatılabilir. Yaz/ıı kaynaklar'da, özellikle Arap yazarla_
rrna borclu olduğumuz toplu ve kısa tasvirler, Ermitaj'rn
Doğu kısmında bulunan Saray Be,rke'ye ait maddi kalın-
tı]arrn botrluğu sayesirlde izah edildbilir.

Doğu uzman'ları tarafirı,dan srk sık kulıIanılan bu tas-
virlerin tercüme'Ieri, Altrn ordu'ya ait mııhtelif araştır_
ı:ıalar,da çok defa aktarıllmrştrr. "Kahraman tacir Şuca-
'eddin Abdurrahman Elharezmi'nin bana anlattığna gö-

cliyor al-omari - Saray şehri Berke üran tarafin-
dan Turan [IdiI] ırmağı kıyısın,da kurulmuştur. Çorak bir
a.jarı,da [ıbulunan] şelhrin surlarr yoktur. Şehirde büyük
bir saray göze çarpar. Sarayrn üstünde iki Mrsır kantarr
ağıilığrrrda a]tın hir ,hi]il vardır. Saray duvarlar, kulelei'
ve ev]erle çevrilmiştir. Bu evlerde emirier oturmaktadır.
Saray'da kışın ikamet ederler. onun an]attığlna gör'e, ibu
rrmak lldil] Nil'den üç defa büy,üktür. Büyük ge,milerle
Iiu's ve Slav ülke]erine gidilir. Irrnağın kaynağr Slav iil_
krısindedir. Saray, çarşrlhrr, ]hamam,larr, carrııileri [?], de-
polarr olan lbüyük hir şehirdir. Ş,ehrin ortasrnda suyunu
bu rrmaktan falan] bir havuz [vardır]. Bu su rnuhtıelif
işIer,d'e kullaırılır; içme suyu rrmaktarr [alınır]; ahali su-
yu toprak testilere ,doldurur; testiler arabalarla şehre na]i_
ledilerek orada Sati]ır.'"

Al-omari, şa;lrısi gözlemlere dayanan kims,el,erin ifa-
delerini nakletmiş, fakat kendisi, Saray'r ziyaret etnr:emiş-
tiı'. İbn Batuta, bilindiği gibi, 1333'te Saray'da klsa bir
süre kalmrştır. Bu bakr'mdan, onun şatısi gözleırıJlerine da-
yar]an tasvirlerine ayrr bir değer verilebilir. "En güzel şe-
]rirler,den [birli] olan Saray şehri son derece büyük olup
ahalisj. coktur. Çarşılarr güze'l ve sokaklarr geniştir. Şeh_
ri cepeçevre dolaşrnak ve genişliğini öğrenmek maksadıy-
lc büyüklerden ibiri ile bir gün ata bindik. Şohrin hir ucun-
<la oturuyorduk. Sahahl'eyfn yola çlktığımlz haılde ancak

I V. G. Tiesenhausen, a. y., I. c., 2L9., 220. s,

çu rnctin), 241. s. (Rusça tercüme).

(Arap-
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öğLeden 'sonra ,diğer ucuna varalbitrdik... [Bütün] ev]er bir-
birine bitişik olup ne harabeler, ne de bahgeler vardır. 0n
üç curna mescidi vardrr; hunlardan biri Şafiilere malhsus-
tur. Burı,dan başka, hirçok mescittreri 'daha vardrr. Bura-
da birçok milletler [oturur]. Şehre hAkim olan Moğo larrır
bir krcmr Müs}ümandrr. Aslar ,da Müs ümandrr. Şehircle
Kıpçaklar, Çerkezler, Ruslar ve Bizanslrlar 'da vardır. Brr
sonuncülar }Iıristiyandrr. Her milılet ayrr bir mahallecie
oturur; orada onlarrn çarşrlarr da vardır. Irakeyn, Mısır.
Şam vesaire ahalisinden olan tacir ve yabancrlar, ma,]larr-
nı muhafaza etrnek için- etrafi sur i]e çevrili [ayri] Jıir
;ıerde ikamet ederler,"'

Al-omari ve ibn Batuta'nrn tasvirleri ne kadar kısa
olursa olsun, yine carıılr, ıbüyük bir sanayi ve ticaret şelrri
intlbarnı. uyanıdırryor. Tereşçenko'nun buncian yüz yll ön-
ce yaptığl kazrlar, ya|nız hu yazar|arrn ıhaberlerini teyit
etmekle kalmayarak' ayrlca bilgilerimize, özellikle şeli-
rin gerlişlliği ve topo,grafisi, kıir de sanayi, ticaret ve ,di-

ğer ülkelerle girişıilen kültürel ilişkiler üzerine pek çok
yeni veriler katmıştır. Bugün tarlihçilerin elinde hu-
]tlnan bütün bu malzern:eye göre, Saray Berke'nin XIV.
yüzyılın ilk yarrsmda, Özbek han devrirrde, yü,z 'bindeı
çok fazla nüfusu olduğu an aşrlryor. Altın ordu başşehri-
nin süratle büyümesi, kendi istihsal kuwetlerinin normal
geli]şrrı€Sine atfedilemez. Burada göZe çarpan Lıinalar (sa-
raflar, camiler, rnedr'eseler v.ib.), hükümdar imallithaneleri
(kiı:haneler) ve diğer şeıhir tesisleri, feodal Rus prens-
]ikleriıldeki köylü ahaliden cebren toplanan Vergiler Saye-
slrrde yaprlmıştır. Altın ordu 'şehıirüerinln, özellikle iki
Saray'rn zenginliği, işgal olunan alan]arrn ve her şeyden
önce feodal Rusya'nı,n XIII, XIV ve klsmen XV. yüz-
.yıllarda sistemli bir şekitrde soyulimasry\e iza|h edilebilir.
Saray'ın, şelrrin sosyal yap$]nl yansrtan topografik
kuruluşunu b,ir yana brrakarak,' en ilginç yanlnl

ı V. G. Tiesenhausen, a. y., I.C.' 306. s.

'. !'. V. Ballod, Star'ıy i Novıy Saray. A. Yu. Yaktı-
I,tlvskiy, Stolica Zo|otoy Ordr - Saray Berke. GAİMK, 193?
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teşkil eden sanayi hayatı ve tiacret ilişkileri 'üzerinde ,du-
r'a]ım. Tereşçenko'nun yaptığı kazılarda e,lde edilen ori-
iiıral mad,deler, Saray Berkeldeki zanaatlarrn anlaşılmasr-
nı kolaylaştırmıştrr. Terıeşgenko'ruun rapo undan ufak bir
pa]]ça aktaralım : "lki yüz kadem1 ıbüyüklüğünde Ve on
lıeş buçuk kadem genişliğinde küçük tuğla arla örtülü dört-
köşe bir a]anda: yanrruş hir ıhalde krrrk, renk]i cam kap-
iar, ,bardaklaı', hokkalar, deri parçalarr, çiznıe ve ağaç
ayakkabılarr için biçitrmiş ,deriler, ,keten bezi, ipek kumas,
elbiıse, sonra brçaklar, yatağanılar, kr,lrçIar, ıbaltalar, kü-
rekler, tavalar, abdest leğerıIerf, köseğiler, kavlar, çak_
rııaklar, kazanlar, bakrr maşrapalar, ibakır kupalar, bakrr
şamdanlar, örgü iş}erine mahsus kernik şişıler, rnakas par_
çalarr, kolyeler, yanık köğıttrar, hıçaklar, kayın ağacr ka-
i:ırıkları, "koğa'' otundarı örülmlüş yanık ıhasırlar, çiviüer,
qerıgeller, kapr rezeleri, takma ve aslna lki,litl'eı:, yanık ,ek-
nıek parcaları, çavğar, buğday, ceviz ve firı:drk, mazl' pa-
lııırut, badem, kuru üzüm, erik kurusu, erik, incir, keçi
}ıoynuzu, şeftali, fistrk, karanfi,l, biber, b,akla, pirirlç ve
Jtal]rve [?] bulundu. Burada üç taş lbodrurnda, yığn yı-
ğiır kr,istal par,çalarr, boyalar (mavi, sarr, gök, yeşil, lır-
nlzl ve beyaz), lhamut ve gem kallkanlart, gemler, demir
zincirler, nallar, 'derrıir tekerlek bilezikleri, katran, ilıakrr
]er.]ralar, bileği taşiları, taş taıhtalar, hoya ,gzrneğe maıhsus
taşlar, çamurdan yapıImrş mahrut [?] ve toplar, ibalır
tel,ler' kazmalar, kükürt, şap, güherÇil'e, lflx11 göze çarpı_
vor,du. Toplu olarak bulunan eşyalarrn holluğuna baıkıla-
cak olursa, ıburada bir çarşı yeri bıulunduğu ta,hııin e'di-
Iebi]ir. Eşyalar için taş ,depolarl hulunan ıbu cins pazatla-
ra lremen ,hem,en her Asya şehrinde rastla,nır.,,,

Eski şohrin harabelerirı,de bu kadar çok eşya bula_

' Şehrin rnerkezi kısmının güneyinde Teıreşçenko tarafın-
1llır yapılan kazılar kastediliyor.

' V. V. G r i g o r'e v, Çetırexletnie arxeologiçeskie poiski
ı'lızvırlinax Saraya. JMVD, 184?, 9. kitap.
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bi]rnek için, aha'linin evlerini, mallarlnr Ve şehri terk et-

mesine yol açan bir feilAket olmasr gerek'ir.
Yukarıda da bglirtilıdiği gibi, Saray Berke'de bö1le

bir felAket dlduğunu bjliyoruz. Gerçekten 1395'te Tinıı-ıl'
(Tamerlan) Altın ordu askeri kuwet]erini yendikten
Sollra, zengin haşşehri de ür'emen lhemen tamamıyle ylk'
mı'ştı. Tereşçenko'nun yaptığr kazılardan çıkan tanıkia-
rrn (Tereşçerıko'nun raporlarrnrn ve yadigArların) aIaS-

tırilmasr sayesinde, Saray Berke'de zanaatlarrn büyiik
bir gelişme göstercl,iği anlaşrlıyor. Avrupa'da bulunmak]a
berakı,er tipik bir doğu feodal şe,Irri olan Saray Berke'nin
z.anaat ve ticaret k$mı, her biri başka lıir esnafa ayrrl-
nrış dar sokaklarla dolu mahalle'ler,den teşekkül ederdi.
Pazar günlerinde esnaf mahalle'leri can]ı bir pazar ha']ini
a[ryor ve iburada yapılan eşyaların alım satımrna salrne
oiuyordu. Saray Berke'de madeni eşya yapan birçok es-
naf mahalletreri var'dı: 1) demirciler, 2) brçakçilar rıe
silA;hçllar, 3) çift aletleri (orak, saban demiri v. b.) }'a-
pan esnaf, 4) bronz ve ibakır kaplar yapan esnaf.' Ma-
deni eş'ya yaplmrnln Altın ordu başşehrinin üretim ha-
yatında ne kadar büyük bir yer tuttuğu Tereşçenko'nrın
raporundan an'laşrhyor: "Bir yerde sekiz dem'ir ocağr ka-
zıldlğl Zaman' bunlardan ibirinde yetmiş hava deliği dıu-

lunmuştur; hıınun ortasrnda ylkılırıış lbir ocak vardı;
ocak, ıIrava deliklerind,en çrkan su borularlyle 'çevri}miş-
ti; ocağın yanrnda birkaç gece kandili, testi, kazan ve bir'
yığln ,dernir, lbakır külçesi, döküm kap ve kalıplarr göze

çarplyordu.
"Bütün diğer demir ocaklarrnda ,da maden kül,çeleri,

kırrk kalıp parçalarr ve'döküm kaplarr bulundu."' Burada
bir rnaden "ateflyesi" bulurıduğu anlaşrilryor. Bu, Moğol
devrirrd,e tesadüf edilen tipik ;bir kAnhane, yani ürükümdar
Saraylna veya zengin tacir 'veya feoda]lere ait biiyük hir
iımalithanedir. trş bii,lümüne riayet edilerı Altın ordrı

' A. Yu. Yakubovskiy, Stolica Zololoy ordı - Saray
Ijcrke, 20. s.

tr V. V. Grigor'cv, a. y.,24. s.

12'"
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]ıi,rllraneleri üzerine yazılı kaynaklarda ihiçibir tasvire
ı'astlanmadığrnr acrnarak s,öyleyelim. Dericilik sanayii
Saray B,erke'jde büyük bir önem ikaza,n,mlştr. Şohrinjl:rı iloakımdan gayet eıIverişLi şartlar altrnda bulundıığu
clüşünü'Iürse, bu zanaat kolunun gelişrrııesi lkolaylıkla an-
Jaşılahilir. Şehir çevr,esinde b,ozkırıIar ve gö,çeıbe ısürüleri
ı,'ardr. Saray Berke pazarlarrrrda satr]an deriıler, bu hay-
ı.an sürüIerinden elde ediliyorıdu. Ne yazık lki Altın ordu
clevrinden bize, pek az 'deri eşya kalmıştır. Sarayada do-
kumacr']ık da önenıIi bir yer: tutar,dı. Komşu göçokıeler-
cen bol miktarda yün almak kolaylığına malik o]an Sa-
ray dokuınacrlarrnrn başlıca yünlü,kumaşlar dokudukları
tabiidir. Orta Asya'dan gelen pamuklardan da pamuklu
kumaşIar yapılırdı.

Pamuklu ve ipekli kurnaşlara gelince, esas ihtiyaç,yerli üretirn,e rağrrren, orta Asya'dan, Kafkasya,darı,
iran',dan ve Çinlden ithal edilen mallarla karşılanııdr.

Vaktiyle Saray Berke şeıhrinin bulurıduğu alanda
Tereşçenko'nun i'daresinde yapılan kazr]ardan çrkan arkeo-
lojik kalıntr,ları ana çizgileriyle sıralayalrm. Bu zengin
ankeolojik buluntular, AItın ordu merkezinde sanayiin
çok gerıiş bir geldşme gösterıdiğini an[atryor. Altın ondu'-
nun diğer şehirlerirıde de sanayi hayatr g,elişrniştir. Kazı-
lar srrasrnda lbulunan ,esyallardan ıbirçoğunun ithal rnalı ol-
duğu düşünülürse, ,diğer ülkelertre srkı b,ir ticaret yaprJlrlrğı
anlaşılrr.

Saray''f,a bulunan leŞyalar araslnda en çok çinilere,
özelllİkle sır[r ve slrslz, tezyinatlr ve tezyinatsrz çini kap_
]ara rastlanır.

Çini eşya arasında, ev iihtliyaçIarrnr karşr,layan srrsrz
kaplar geniş hir yer tutar: lsu Ve yağ kaplarr, testiıtrer,
kAseiler, çerağlar (yağ kanditrIeri) v. b. 'Sırsrz kaplarrn
lbüyük ıı-ir lısmr 5ıerli idi. Bu kapların şeki| ve tekniği,
ışağı Volga a[anrnıda ve Kuzey Kafkasya,da ıdaıha Ta-
tarlarm ortaya,çıkmallarından önce bilirıiyor|du. Altın
orıdu çiniciliğinin bu grupu en dayanıkir çıkmıştır. Srrlr
çiniılerin tür']ü türlü örnekleri arasında yeışil kise'ler
ı]rupu önemli bir yer tutar. Bu kap ar içinde, ortasında
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.Arapça yazillar bu]unan kabartma llıitki süsleri vardrr.
KAsenin dibinde kahartma kuş ve yıldrz' tasvirleri göze

tarpat' Çok yüksek kalitelli ffuaze srrrndan kalrn bir
tabaka ile kaplı kise, testi gİ,bi ımuhtelif kapları ayrlca
belirtmek gerekir. Kise, testi, ilrokka giibi hıirta]ım
kaplar da çok güzeldir. Koyu mavi bir fon üstüne kuş
VC; ]hayvan tasvirll,eriyle karışık bitki kütlelerinden teşek-
kül eden lkompozisyonlar yapılmıştır. Bunlarda a[tm süs
izleri de rnuhafaza edilmiştir.

Sırslz toprak ikaplar gi1upu da dikkate 'üğer. Bu
kapllarda güzel kabartma Veya oyrl}a süsl,er göze eşr-
par. Bu süslerin ilıüyük ıbir ]ısmr bitki motiflelıinden
ibarettir. Bu motiflere araslla kuş ve hayvan tasvirleri
de karrştrrlmrştrr. Yukarıda zikredilen çiniciilik örnekle-
rjnin büyük bir kısmı, Altın ordu'nun Votrga boyundaki
şehirlerinde, özellikle Saray'da Ürgenç'in tesiri altrnda
doğmuştur. Altın ordu makamlarr Ürgenç'ten birçok us-
tailar, özellikle çiniciler celbetmiştler'di.

Tatarlarrn zanaatlarla ilgili hiçibir gelerıeğe sahip
olmadrklarr yukarrda belirtilmişti. Bu alanda iiretilen
bütün e'şyalar yerli a'raliye ümensup esnafin el[nden çı_
kar,dı. Bunlarrn çoğu, Votrga şeltuirılerine, özellikle Saray
Batu ile Saray Berke'5ıe ceibren getirilırni,şti.

Saray Berke alanında Tereşçenko'nun yaptrğr kazı-
lard,a ibulunan eşyalar arasrnda cam eşyalar öze]lik]le dik-
kate değer. XIII - xIV. yüzyıll1larda cam üretimi pahar
idi. Bu deürde her mernlekette cam yapılmazdr. Bu se-
beple, cam bir Iüks eşyası sayllrrdr. Altın ordu'ya, ,öz,el-

likle Saray şeihirlerine cam eşyanln hüyük bir kısmı
Suriye ı;e Mısrridan [thal edilir,di. Berr eski araştırmaia-
rrmda ibu camlardan söz etmiştim:' "Bunlar hüyük geçit
resrni kandil]erinin ve süraihi biçiminddki katrıların kalırr-
l;ıiarrdrr. Bu lkaplar, zengin evlerinde, muhternel olarak,
hükümdar saraylarrnda Ve saray aristokratlarrnın konak-

l A. Yu. Yal<ubovskiy, Stolica Zolotoy ordı
llcrkc, Lcningrad, 1932, 43. s.
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]ıırrncla liullanılımıştır. oldukça kalrn ve he,men hemen
renksiz cian bu cam,lar, çok renkli lmotifler (,mavi, krr-
rnızı, lıeyaz' SarI' fistrki ve altın), ibitki süsleri ve çok
<lefa şu veya ibu kimsenin, çokluk şu Veya bu Mrsır sul-
tanrnrn şahsi tavsiyellerini açıklayan Arapça yazılar ta-
şırdı. Bunlar, yukarrda gördüğümüz gibi, Mısrr'dan Sa_
ray'a sistemli surette gelen elçiler'in hediydleri o arak
Altın ordrr'ya getirilmişllendir."

Bu 'J:ükmün doğruluğuna inanmak için, bu cam eş-
yalarr bu c,ins Mrsrr ve ,Suriye mamulleri ile karşıllaştır-
nrak yeter. Bundan başka, Mrsır Memlük sultanlarrnıı
Altın ordu ihanlarrna gönderdikleri lrediyeleri tasvir od-en
yazllr kaynaklar da bu hükmü teyit etrnektedir. Altın
ordu şel-ıirlerinıde çallşan zanaatcrlar arasinda, silihçılar
ve süvari ve piyadelerin muhtaç olduğu üzengi, koş,um
takrml, g€m, eyer .gilbi şeyleri yapan ustalar en ibüyük
rolü oynarlardı.

Altıa or'du''dan bize kadar gel,en eşyalar araslnda
kııIrçIar, bu arada özbek hanın, kabzasi altrn yazıh krlı-
cr, kemik saplr hancer]er'in paslı bıçak dernirleri, rnıztak
ı.e okların demir uçIarı, Rus kroniklerinde sık srk zikre_
d.ilen ısiık seSli bir okun kemik ucu, yüksek kaşlı bir
ağaç eyer, ejder tasviri taşıyan oyma tezyiinatla süsiü
Ve eyer süsüIemeğe yarayan dökme bronz levhalar, 'demir
gerrller, demir ıha]kalardan yapılmış zınh kalıntıları
vardrr.

Te::eş,çenko tarafindan çlıkarrlan eşyalar arasında,
zer1gin saray evleri üzerine açık bir fikir veren hirçok
şeyller,e te.sadüf edilir. Burada bizim kapı zili yerine kul-
]anıllan ve doğrıda hugün de tesadüf edilen güzel b'ir kapı
halkasr (hailka dle hronz levhaya vurulurdu), asma de-
mir kilitler, sandrkların köşeibent ve br:onz kulp gibi ma-
deni krsıı_n,ları, bronz çerağIar, bronz manga(Ilar vardır.

Bahçe fiSkıyeilerind,en ka,Ima arsılan başlr bronz boru_
lar, kakma hronz kA.seler, oyma Arapça yazılı merrner
şarrıdanaltr da dldukça güzeldıir. Dilkkate değer eşyalar
arasrrıda, altından yapılmış şe/Iere ve ]her şeyden önce
jki krıIplu balık vücutlu ve ejderıha haş[r haya,li bir [ray_
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van şeklindeki derin bir kAseye benzeyerr altın kaba ayrı

de olduğu gibi, Saray B'er'ke'de de sırılı çiniler yapan ayrr

usta]ar vardı. Yine Tereşçenko'nun kazr']arr sayesinde

burırlarrn çoğu elirnize geçmiştir. Bu çiniler teknik ve ka_

rakter bakırnlarrndan Ürgenç'li HArizm usta'larrnrn kur-
rlukları geleneğin tekrarr ıze devamr sayıla{bilir. Her iki
Saray şe,Irrinde (en önernli ka]ıntr yine Saray Berke'_
ı'le bu]unmuştur) firuze rengi' mavi ve beyaz rerıkler en

büyük yeri tutar; çok defa sarr renk de ku]]anılır; baza'n'

altrn rengine de rastlanır. L1kin ]salay Berke ile Saray
Batu rnoza,ik]erini Se,merka,nt ve ŞeLırisebz',in berrzer mo-

zaikl,erinden aYlf&n ve buna karşılık Ürgenç rnozaikle-
riyle 'derin ıbir benzer]ik gösteren özellik o]arak krrmrzr

r'engin geııiş iiilçüde ku]]anılması teşkil eder.

Saray Berke'de builunan bu cins çinilerin çokluğuna
bakılacak oilursa, bun]arrn cami, m'edr'ese, tirrbe Ve saray-
ların drş ve belki de i'ç 'fl,try2rlarının örtülımes'inde kulla-
nıldığl sonuncuna varı[abil'ir.

Saray Berke zanaatlarrnın baş[rca ko]'larrnr Sra;lar-

ken, Altın ordu kıaşşehrine gerliş bir ün sağlayan pa-

zarların, ıburaya hatr ve doğu üllıelerinderı gelen bütün
tacirlıerin kervanlarah yapılan alım satım faaliyetirre sah-

ne olma'kla kalmayarak, yerli ilrtiyaçları da krşıilaclığrnı
kaydedelim. Büyük miktarda hububat, et, süt ürünleri,
yapağr, deri v. b. getiren aşağı Volga ahalıisi ve bu çev_
redeki ibozkrr göge{beleri, muhtaç olduklarr şeyleri satrn
alıi]andı. Köy,lüIer kuınaıŞ, madeni 'eşya, top ak kaplar
v. b., 'göçdbeler ise zaü.ıır'e, kaba pamuk kumaşlar alrr-
larıdr... Al-omari ve İbrr Batuta, Saray'da muhtelif üIike_

lenden gelrne birçok tacirler bulunduğunu bildirirler. Ger-

çekten, bu şeı}ırin karaktıeristik bir ijzelliği olarak, paza-

rlnrn "mill4'et]erarası" ünü gösterıixebilir. Macaristan ve

F.: I
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Jıatta ltalya tacir]erirıin, ipelrli Cin kumaşIarr a]mak
(.:in'e gitrne]erine ihtiyaç yoktu. Bu kumaşıIarr buracla
J,ı-ılmak kaibildi. Avrupa ve cloğu tacirl,erinin dikkati,ni en
cok Bulgar'dan ve BuıJgar'ın kuzeyindeki a]anlardan ge-
Ien deriler çekiyordu. Likin kervan ticaretinin AItın or_
rlu'rla yalnız Iüks eŞyaya inhisar ettiğini sanmak llıüyük
bir ihata o,iur. Aşağı Volga ,havzasrndan bü}zük ölçüde deri
ve ağac kabuHlarr ihra,ç edildiğini biliyoruz. Bu sonuncu-
stı doğrudan doğruya }Jdrizm dericiliğin^in ihtiyaçIarını
}:arsılarnak icin iıhraç edilirdi.

Zanaatgı|ar Saray Berke aha]lisinin çokluğunu teş_
kil etrneyelbilirüer. LAikin sayr bakım'ından en önemli ta-
hakayl meydana getir,dikleri muhakkaktır. Mrsrr,da, iran,-
da, Sdlçuklu Türk deMletinde, orta Asya,da, Gürcistarr'-
da. Kırrm'da olduğu gibi, Saray Berke zanaatçrlarrnrn da
ayrr esnaf ]oncalarr kur'du]<larr anlaşı[ıyor. Bıır loncalarla
orta Çağda Batr Avrupa1da rastlanarr loncalar arasrnda ben-
zerlıikler vardrr. Bu ydlda Altın ordu'ya ait eılimizde ibu_
lunan tanıklar çok azdrr. Bu sebeple, bu yoildaki hüküm_
lerimiz sadece tarhminilere dayarur.

Burada bir mesele ortaya qılıyor: yeni kurulan şe_
'Irirlerıde, çok kısa bir süre içinde sayr hakımlndan 

-en

ka]aıbahk tabaka]Iardan birin^i teşkiI edecek kadar çokzanaatçı nası{l ortaya crkmrştır? Doğuda feo,daliznı dewin-

J l)liıno Karpini
:i Plirno I{arpini

Rubruk, a. y., 36. s.
Rubruk, a. y., 104. s.

için
da

V.
V.
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söz etm ştir : "Cen:giz han, asker'l'ilı yapan a[ralıiyi Alu-
Iıuan'a [orhon?] nakletmişti. Burada Cinhay-çen adrn-
da bir şehir varıdr. Bu şe'hir, Cıen,giz han tarafinrlan bu ala-
nr idareye mernur odilmiş olan Ciin }lay'rrr ad-rnr taşı_

yordu. Cin hay iloatr uç'larrndan ge me 300'deıi fazla altın
yaldızlı te]ilerle süslü kumaşlar ,dokuyan aile ile Çin1den
gelme 300 yün dokuyan aileyi idare ediyor'du.'' "Batr uç_

]arından'' gelen zanatçılar, t220'- l22|'de Ceirgiz hanrn
}Iaveraünnehir şelrirlerinden çıkardığı kimse[erdi.1 Ha-
nln yönetimi altında köle gibi ,çalışan zanaatçılara Altın
ordu dev]etinin itk yıl arında tesadüf edilirdi. Sonraki
devit'ler,de Saray Batrr ve Saray Berke',dıe yet'Ji sayabile-
ceğimiz zanaatçllarla karşılaşlyotu'z. ZanaatçıLar araslnda
orta Asya, Kafkasya, Krrırn ve hatti Mlsır şehirlerinden
getmiş kimseler de vardı. Mamafi]h işgal eclilen şehirler-
den yeni köIe aklnlarr da geilirdi. Her 5ıeni sefer'den Sonra
sevk edilen zanaatçılar arasln,da, Saray şehirleri ile Altın
Altın ordu'nun ,dıiğer şeıhir'lerirıe birçok Rus ustalan da
gelirdi. Bun]arrn ünü Moğolistan'a kadar yayılmıştı. Bır-
rada sadece, Karakurum'ıda - Moğol imparatorluğunun
başşohrinde - Güyük hanrn sarayırıda fil dişinden altın
şüslerle süslenrnlş bir taht yaprnış dlan Rus kuyumcusu
Kaz\ma'yı hatrrllayalı,m.'9 Tereşçenko'nun Saray B,erke'de
yaptığı kazr4ar,da, Rus ustallarr tarafindan yapımış haç
şeklindo birkaç madenİ iıkon bu]unmuştur. Bugünkü Sa-
ratov'un yarunda bulunan Üvek şeLırinde Rus]]ara mahsus
bjrtalım gürnüş süs eşyasr yapmak için hir taş kalıp ele
geqmiştir. B. A. Rlhakov'un kitailoırrda bundan söz edi[-
miştir.3 Tatarlar,doğramacrlık ve mararıgozluk a]anrnda
geri kalmışlardı. Deşt-i Kıpçak çewesin'cleki kavimler
arasında, bu a]anda Ruslarla mukayes'e eıditrebilecek bir
kavim yoktur. Volga'da gördüğümüz gomi ve kayrldarrn
Rus]ar tarafindan yapıtrdığınr ileri sürrnekle aldanmadığı-
m]Zl Sanlyoruz. XIV. yüzyilın sonunda ve )C\Z. yizyır\d'a

1 P. Kaf arov, Trudr çlenov Ross. dtıx. missii v Pekine,
IV. c., 404. s.

2 Plano l(arpini, a. y., 57. s.
3 B. A. R r b a k o v, Remeslo drevney Rusi, 530. s.
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Volga'da gemiciliğin Ruslarrn elinde bulunduğunu aşağı-
da göreoeğiz. Kaynaklar,da, Tatar - Moğol zanaatçrlarınırı
çokluğunu göst'erecek hiçbir ıha}rer yoktur. Altın ordu'da
zanaatçrlların etnik teşekkülü çok karışıktır. Bütün zanaat_
cllar'rn köle o]madığı muhakkaktır. XIII - XIV. yüzyıllar-
cla Altın ordu şehirlerinde zanaatgı rıa]ha]leleri var'dı. Bu
zanaatçıIar ayrr bir teşkilöt kurmadan feodal şartlar altın_
da çaillşamazlardı.

Her hall'de, Toktamış'ın 1382'de Bey Hacr'ya verdiği
yarilıkta "ustaların şeyhi" tabirine rastlanır. Bu tabir,
arldlğımrz esnaf teş,ekkülleriiıin varılığrnr gösterebilir.

ŞeJrir hayatında ve bu arada Saray Berke'nin haya-
tında tacir]er önemli ,bir yer tutarlardı. xI[-xIV. yizyll-
].irda bütün Moğol ıclevletlerinde tacirlere, özetillikle büyük
ticaret kumpanyalarlnln üyelerine seçkin iloir yer ayrıl-
mrştı. 1393'te Toktamış'ın Jagiello'ya gönderdiği yarlık-
ta. qhezirgdn ortaklarrn" tabinine t'esadüf edilir. W. Rad-
loff, lbunu "Senin tacir ortaldların'', 'diye tercüme etmiştir.
Bu tabir Jagiello'nun tacirleri için kullanıImışsa da, "oI_
tzlk" tabiri doğu kaynaklarrnda A]tın or'du ve H,üIegü ha-
nedanrna m'ensup Moğol sü]6ılesinin yönetimi altında ;[ıu-
lunan İran tacirleri ıiçin de kullanılır. Vassaf'rn Tarih_i
Vassaf ad]]ı eserinde "ortak" tabiri sık srk "tacir" anlamrn-
da kırlllanıjmıştır; Berke hanın tacirlerine de bu ad veril-
miştir.' Tacir anlamında kullanıilarr "ortak" tabirinin ,,iş

arkadaşı", "compagnon'', ticaret kumpanyasr üyesi anla-
mına getrdiğini W. W Ba.rtho]]tl bdlirtmişti.3

Yirıe Vassaf'rn an]attlğrna göre, A]tın ordu tacirle-
rinin (ortak) Tebriz1de seçkin kimselerin elinde em€ıne-
ten bırakılltmlş para ve serrnayeleri vardı.a xrrl - xIV.
yizyı| Moğol devletlerjnde "ortak'' tabiri özel ir anlarn

' V. R a ct l o v, Yarlıki Toxtamrşa i Temir - Kutluga,
ZVO, III. c., 6 ve 15. s.

ı IIammer - Purgstal], Geschichte Wassaf,s. 98. s,
(l-arsça metin).

' V. V. Bartol'cl, Mesto prikaspiyskix
ınusul'manskogo mira, 54. s.

ı llammer - Purgstall,, a. y.,98.

oblastey v istorii

s. (Farsça metin)"
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da kazanmıştır. Bu tabir, lranın ticari mümessi,li anlamlnda
da }cuilanrılmıştır. Bunlar çok dıefa hanların yaptıklarr tica-
rete ortak olurlardr.

Altın ordu hanı Uluğ Mı.riharnmet'in Türk sultanı
II. Murat'a h.27 cemaziydlevvel 831ıde ( --.- 14. TTI. 1428)
gönderdiği mektupta'lbezirgA.n' ortak", yani "tacir ortak"
tabirine birkaç defa tesadüf eclilir.

Uluğ Muhammet'in rnektubundan an'laşı]drğlna göre,
^eski zamanlarda Altın ordu lran arr ile Ti.irkiye arasrnda
eiçiLer teati edilir, bez,irıgAn ortaklar da "gidip gelir Ve
sağlıkla ülkelerine d,önerlerdi." Sonraki zamanlarda an-
iaşmazlıklar do aylsıyle münase'Ioetlere son veriilmiştir.
Uluğ Muıhammet'in fikrine göre, şinıdi münaseibeflere baş-
]amak ve elçi ve bezıirgin ortaklara Türkiye'ye "karadan
ve Su,dan'' gidip ıgelrnek imkinınr vermek zamar:. gelmiş-
t.ir. "BezirgAn ortaklar" tabirinin burada ne anlarnda kul-
ianıI,dığınr söylernek ıgügtür. Bize göre, bu tabir hem
'ooltak'', ,hem de hanın ticaret 'müımessilli an]amrnr almış-
tt r.1

Ögedey handan söz ederken, Reşidüddin ,buna benzer
birçok örnekl'er vermiştir.

Reş,idüddin özel ibir tabir 'ibiil'e zikretmiştir: "lfİta-
kiı'.' Bu tabir Reşidüddin'in eserinde srık sık "ortaldlık''
an]amrrrda kulilanılmıştır. Yalnrz Ögedey hanla ilgili ola-
rak ,bıuna birkaç defa tesadüf edilir.3

"ortak'' tabirine bu an]arnda Cüveynilde de rastla-
nir.' Taeir kumpanyalan, yallnrz muhtelif ticaret ve za-
naat kuruluşlarına para yatırmakla kailmayarak, yukarrda
gördüğümüz g7bi, ayrl ayrl bölge ve şehirtreriin vergikrini
de toplarlardı. Hanlarlla birçok tacirler ve ticaret kumpan-
y'a,larr arasında srkr münasebet'ler vardı. En yüksek me-
lıur]ar (daruga, ibaskak) ve çok defa elçiler, tacit'ler ara-
sırrdan çıkardı. Tacirıl'er çokluk hanlara ödünç para ver'ir-

' Akdes Nimet K u r a t, a. y., 8. s., 4,
, ReŞidüddin, B]ochet bas., 65. s.
:l ReŞidüddin, a. y.,65. ve müt. s.
4 Cüveyni, GMS, XVI, III, 87. s.

15 - 16. satır.
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,]'er,di. Mıısır elçisi, Memlfik sultanına verilecek olan prens
Tulunbay için rnehir olara.k paraya ilrtiyaç duyduğu za-
man, Özbek, Meımlik sultaımrn elçisine: 'Sizin vereceği_
ııiz parayr vermd]eri için iacirlere ernir veririz' deıniş ve
[ıu yotrda gerıeken emri verrnişti. ftrlçi] yirmi bin dinar
altın alıp kendisine teslim etmişti."ı

Altın or,du kervan tıilcaretinin rrası'l ilıir karakter gös-
ter,diği, Saray şelhirlerinde, ürgerı,ç'te, Buügar''da, Kürım'-
da nasrl bir ticaret yapıilıdığı, Çin'den, ,9111 Asya'ıdan ne
gibi malJlar geldiği, Avrupa'dan neler jthal ediıIdiği ve A1-
trn ordu'da neler ünetildiği yukarrda anlatılmı,ştı. Son ola_
rak, at ticareti üzerine birkaç söz söylerrııek isterim.
XIV. yüzyı]ın 30. yılılarrrılda bu alanlarda seyalhat etmiş
olan Arap gezgini İbn Batuta, bu yolda etraflr bi[gi ve(-
miştir. onun anlattığına göre Deşt-i Kıpçak, atlarıyle ün
kazanmıştr. Bunların en iyiler,i e,Iili veya a,ltmış dir-
heme satı]lır'dr.'? Bu atlarr birçok ülkelere, özdllikle Hind,is_
tan'a ihraç ederlerdi. I(ervadlar aütı hin ata varrrdr. Bun-
Ian tacir kuımpanyalarl görrderirdi. Her tacire yiz tkı yiz
at düşeııdi. Itrer ,elli ata ,özeıl bir çoiba,n bakardı. Kazey
I{indistan'da, Multana',da tacirler at ibaşına yedi dlinar gü_
müş gümrük verirler,di. A,ltın ordu tacirleri, önemli yol
giderlerine ve yüksek gümrük resimlerine rağmen, büyük
kazanÇlar elde eder]lerdi; çünkü at]arınr yüz 'd,inar gümüş-
ten ]d^dha ucl:.za satmazlardı.3 Venedikli Josafo Bariloaro'-
ya göne, XV. yüzyılın ilk yarlsında Deşt-i Kıpçak, bir ti-
caret kervanrnda İran'a 4000 at ihraç ederdi.

XIII. yüzyılrn ikinci yarrsrnlda ve özdllikle XIV. yüz-
yılda Altın ,ordu'r:un Avrupa, bu arada.Batr Avrupa ile
Çin arasrndaki transit kervan ticaretinde büyük jb,ir rol
oynadlğını yukarıda belirtın:iştik. Bu kervan yolunda

r V. G. Tiesenhausen' a. y., r. c., L47' s. (Arapça
nıetin), 169. s. (Rusça metin).

:r Maveraünnehir ve ALtın ordu'da bir gümüş dinann 50,
ııltın kopek değerinde o]duğunu yukanda görmüştük. Dirhem

-= 1,/6 dinar.
3 Voyages d'ibn Batoutah, II. c. , 371 - BZ4. s.
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Krrrm şehirleri önemtri ıbir yer tutardı. Moğollardan ön-
ceki zamanlarda, xI - xII. yüzyıllarda ve XIII. yüzyrlrn
başın'da Srrdak'rn ticari öne'mini 'untrt'mayalırn. XIV. yüz-
yrlda Sudakıla birlikte Tana'run (Azak, Azov) rolü art-
rmştı. 20. yillarda Tana'da ticare,t Ceneviz tacirlerinin, 30.
yrllarda (1332',den itibaren) Venedik tacirllerinin ıe]inde

buılunuyordu.
Kırım'ın ticaret Ve transit limanlarr, Batı ile Doğu

arasrnda iloağlantı sağlıyordu. Güneydoğu Avrupıa',dg
lbirçok pazaİLar Vardr. Bu pazar ardan türlü tiir]ü
rna]ilar da ilrraç edilirdi. Doğu ve Avrupa tarilhgilerine gö-

re, Tana'dan Çin'e giıden kervan yolu yorucu olmakla ibe-

raiber, gerek yolcular, gerek ma lar için hiçbir tehiike
gösterrnezdi. Biz btrrada bı.r yoia ait hüt'ün haberleri ısr-

ralairnak istemiyoruz. Bu yol, ayrr bir araiştlrma konusu
d]abiılir. Biz sadece erı inanılrr Ve en açık haiberlerden saz
edeceğiz.

ihn Batuta ile Floransa']r tacir Frarı:cesco Balducci
Pegalott,i'nin ver,dikleri bilgiler en değerli sayrlabilir.
ibn Batuta, Klrım',dan Çin'e gilclen yolun ilıir kısmını gör-
ırıüştü. Pegalotti, XIV. yüzyılın iük yarrsrnda üıüyük ticari
nıuarnelel,ere girişen Bar'di ticarıet evinin ticar,et ajanlı-
ğıru yapmıştı.

ibn Batuta'ya göre, Saray i]]e HA.rizm (Ürgeng) ara-
sındaki yol, o vakit 40 gün sürer,d.i.' 'Gezi talikalarla (dört
tekerlekl'i arabalarla) yapılırdı. Ibn Batuta'ya göre, yem
kıthğrndan dolayr at i;le gidiılmeldıi. Arabalara ldeve ko-
şarlar,dı. LAkin yolun Saray ile Sarayçık arasrrldaki kesi-
m.inde at ile seyahat edilirdi. Ibn Batuta da bu yolu at ile
yapmıştı. Bu arada ibn Batuta çok ilginç hir noktaya dik-
kat etmiştir: Ulu su (Büyük Su) - Yayık veya Ural
rrmağr - üzerinde kayıklara dayanan hüyük bir köprü
vardı. Bağdad köprüsürıe benzeyen bu köprü, lrer ilrailde,

buradan ,geçerı. yolun canlılığınr gösterebiılir. Sırasr gel-
nrişken, dikkate değer ;bir nokta olarak, İhn Batuta'nın

ı V. G. TiesenhauSen, a. y., I. c.' 317. s
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atlarrnr 4'er ,dinar gümüş,e,' yani takriJbe,rr 2'ş'er altrn
r'ubleye sattlğınr ilf,.ve eddlim. Ibn Batuta, Saray _ Sa-
Iiı}rcrk yolunu 10 günde aIlmıştı.

İbn Batuta'nın ,deve koşulu dört tekertrekli arabalarr,
Sarayçrk'tan sonra yo,llarrna devam ederek, gürı:de yalnız
lki saat (bir defa sabah'leyin, ibir defa da ,güneş batarken)
rrıo]a verm]ek suretiyle Ür,genç'e (Ibn Batuta ürgenç'e
Hhrizm adınr veriyor) 30 günde varmrştl. Güneşiin yakı-
cılrğı, susuzluk ve yem [<ıtlığı, d,eveler,i son derece yor-
nıırştu. Ibn Batuta'ya göre, hu ydldan SonTa develerin
,Jıüyük hir kısmı ölürdü. Sağ kaüan birıkaç devenin ise
yeni bir yola çıkabilmek için ıbütün bir yıl 'dirıılenmesi
gerekti.

nbn Batuta, HArizm'dön Maveraürınehir',e sapmrş Ve
Btılrara ile Semerkant'a yönelrrıişti. o zamanki Çin yolu_
na gerlincıe, bu yol bozkır]ar.dan otrar ve Almalık'a gi-
rierdi.'

Ydkarıda belirtilen ticaret yollarr, Jou arada Batı Avru-
pa ülkelerinden ge'lip Altın ordu topraklarından geçerek
Çinle giden yo üzerine sağIam hilglilıere sahip olan Fra,nceşco
Ealducci Pegalotti, Tana ile Ç,irr arasrndaki ydla ,dair etraflı
bilgi vermiştir. Pegalotti'ye göre, XIV. yüzyılhn ilk yarr-
sında, yani Tokta lhan ile Özbek lhan devirlerind,e, Tana'_
daır Ejderhan'a (Gintarcan) 'öküz arahalarryle 25 günde,
at tailikalarıyle 10 - 12 günde varrlrrdı. Ejdenhan'dan Sa-
ray'a (Sara) su yo uyle gidilirdi. Burada Saray Batu, yani
jil.şki Saray göz önünde tutu,lmuştrır. Ru şelhrin yerinde
ilıugün Selitrennoe köyü vardır. Bu yol ya|nız bir gün sü_
rerdi. Saray Batuldan kervan yolu Saray'qrk'a (Saracanco)
varır.dr. T'lloransalr yazara gor|e' buraıda - hirisi kara
yolıı, birisi ,de su yolu olmak izere - iki yol Vardı. 8 gün
süren Su yolu, daıha ralhat ve ucuzd,u. Saraygık'tan (or-
11anci) giden yoJ 20 gün sürerdi. Arabalara ,deve koşulur-
clu. Burada İibn Batuta ile Pegalotti arasıııda ıbir faık göze
('arptyor. 1333'te lbn tsatuta hu yoldan deve sırtında geç_

' V. G. Tiesenhausen, a.
rr V. C. Ticscnhausen, a.

y. , r. c. , 307 - 308. s.

y., I. e, 308. s.

1nÇı
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nıiş ve 30 gün kay.betmişti. Pegalotti'nıin burada a,trdandı-

ğınr kakıul etmek ğerekir. Pegalott'i, Ürgenç'in canlr bir
tjcarıet şehri oilduğunu özel olarak beilirtmiştir. Ürgmç'ten
otrar'a (oltrarre) deve koşulu arabalarİ.a giclilirdi. Bu ycıl
35 - 40 gün sürerdi. Ticari maksatlarla ügenc',e uğrarnak
isterne;rerek doğrırdan doğruya Çıinıe gitrnek isteyen kirır-
seler, daha kuzeyden gidebiılir ve Pegalottilye göre, ot-
rar'a 50 gün'de vara]biİirlerdi. otrar'dan sonra Alma']_ık
(Armalecco) ve Karnsu (Camesu), Kançou (Cassai) ta-
rikiyl'e Çin'de Hanballrk'a (Garnalecco) varı].ırü.

Bütün ibu yol 270 veya 275 
'gıjn, 

yani 9 ay veya 9 ay
Iıeş gün sürendi.'

Bıiraz aşağıda Pegalotti yolcularrn yanJlanna keten
kumaşIar (tela) aümalarrnr ve Ürgerıç'e vardıkta bunları
gümüş külge (sornmi) karşılığnda satmailarrnr tavsiye
ediyor. Bu külçeler bu yerlerde ticarette ,çok yaral'lı iidi.

İbn Batuta'ya dönelim. Yukarıda Ürgenç'te kalmış-
tık. ibn Batuta buradan kervan yoluyle Bu,tıara ve semer_
kant'a yönelmişti. Kervan yolunun bu kesirninde lbn Ba-
tuta'nın intıha ve göllemlerini ihmal etrıreğe irnkAn yok-
tur. Yine dieve srrtrnda seyahat eden libn Batuta, Ür_
genç'ten Buhara'ya 18 günde varmrştrr. 4 ğün sorıra HA-
rizm'inen eslıi şohri olan KA.t'a gelmiştir. Burada hiçbir
köye rastlanmamasl dikkate değer. Moğol ]d'evrinden
önce mamur, meldeni bir a,lan vardr. Burada Vabkerıt'e
gi,den yolun büyük hir kısmr susuzdu.' Bütün bıırnlar Mo-
ğol istilAsının sonuçlarrdır.

Ibn Batuta'nrn Bujlıara ve S'emerkant'a ait intıbalarr
clikkate değer. ona gör'e, gerek Buhara, gerek Semerl<ant
tahrib atln i,zler irııden h enüz kurtrıl,arnamı ştr.

Bu 'devirde Altln ordu bozkırlarırrda tesadüf edİlen
arabalar üzerine kaynaklarda bilgi vardrr. Bu yolda W.

r Francesco Balducci P e g a 1o t t i, La pratica della
<'irture, Al]an Ewans bas., Cambridge, 1936, 21, 22-23. s.

: Voyages d'ibn Batoutah, III. c., 21. s.

mer-
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W. Barthold'ün öliimünden Sonla çıkan 'o kolesnom i
Verxovoi1L dvijenii v Sredney Azii adiı yazrsl dikkate
değer.l Sudak, Kerg ve Tanaida dört tekerlekli örtü]ü ta-
likalara tesadüf edi],diğini. yukarıda görmüştük. Bu ara-
balara ökiJ.z, at ve deve koşulur,du.

Kaynaldarda başka hir örtü]ü araba tipine d,e rast_
lanır. Şerefüddin AIi Yeldi'ye göre, "bıu Sonsuz göIde gö-
ge,bdler cadrr]arda (küterıne) otururüar. Burılar }ıiçbir
zafinan yıkı'Imazdı; göç zamanlarrnda talika]arla nakle_
derlerdi."' Deşt-i Kıpçak göçeheleri de ıbu şekilde hareket
ederlerıdi.

ZIv' vI' 19e7' 5. ve müt.
V. (i. Ticsenhausen,

e

a. y., rr c., \72 - 173. s.

SEKİZINCI BöLüM

Altın ordu'nun küItürel hayatrna ait çizgiler

Altın or,du'da bizim kuJılandığımrz anlamcla bir küi-
tiir,den söz edilebilir rni? Kültürden söz dderıken' onu ya-
ratan bir kavmin varlrğrnr kabul ederiz.

Altrn ordu'nun etnik teşekkülü karrşrktrr. Altın or_
du',da bir yarıdan yerıli halk, bir yandan da hu toprak-
1"11 işgal eden göçeibe Tatar[ar vardr. Bu duruma ,göre,

A]tın ordu a]anrnda mütecanis hir kültür o,lamaz. HA-
rizm'de, Bulgar alanrnda, Kırım şehirlerinde gördüğü-
müz eski ve zengin kültür hayatr, fatijhlenin kültürü)rle
mlukayese kabul etmeyecek kadar yüksekti.

Burıdan ibaşka, Tatarlar, yukarlda gördüğümüz gibi,
yavaş yavaş yerli göçebelerle, Kumanlarla ka;maşmrslar-
dı. Tatanlarrn, Altrn ordu devletinin sonuna kadar toplı"l
olarak göçdbelik durumunu terk ıetrnedil{lerini unutma-
yalııı. Bu bakıımdan, yarattık]arı kültür de göçebe ıhayatı
ileı ilgili kalmıştır. Tatar 'hikimiyeti dewinde Volga bo-
yunda (Saraylda ve diğer şeıhirlerde) şehir hayatınrn ge-
b'şmesi, aşağda izaıh ,e,dileceği giıbi, Tatarların hAkimi-
yeti altındaki kavimlerin faaliyeti sayesinde gerçekleş-
nriştir.

Moğolıların (Tatarların) kültür düzeyinin pek dti-
şük ollduğu yolunda çok yayrlmış hir ıinanç vardrr. Btı
irıancrn realiteye uyma'drğınr sık srk belirttik. Cengiz 'Ila-

nın teşkilAtçıhk kab'iliyeti sayesinde lıurulan askeri feo-
dal imparatorİıuk, XIII. yüzyıl Moğollarrnı,n ibarbarhğı yo-
lundaki imancı yallanlamağa yeter.

Buna rağrneıı, ilıaşka bir yarllışlığa düşerek, Moğol.
ları komşu çiftçi kavirnlerle - Çinlilerle. Taciklerle ve
yerleşik Türklerle - rnanevi kültür ıbakımından aynl r'lii-
zeye yükseltmek cloğru o]maz.
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Moğoülar arasrnda şarrranizmin çok yayıImış olduğu-
nu biliyoruz. Plano Carpini, G. Rubruquis, Marco Polo
ve. XIII. yüzyılın Errrı:eni yazat|an, Moğolların dirıi gö_

riişlerine ait hize birçok değer[i gözlerntrer hırakmrşJar-
c'hr. Carpini'ye göre, "onlar,da keçeden yapılmış insan
şeklinde blirtakl'm putlar vardrr; lburİarr karargöh kapı-
]arrnrn iki yanına yerüeştiridler ve keçeden emziğe berı-
zer şeyler 5ıapar,Iar. Bunlarr, sürülerin koruyucusu Sayar-
]ar ve hayvanlarr,n bol süt ve d,öl verrrlesirı:i kolaylaştlr-
dık]arma inanrrlar. Çok say'dıklarr ibirtalırn pnrtları da
ipek kurnaştan yaparlar. Bunları örtülü arabaüar ''içinde
lrarargA;hlarrnın kaprsırıda tutarlar ve bu araba]ardan b,ir

şey çalanlarr hiç acrırnadan öl,clürürlielı''di .

"... Yukarıda zikredilen putlara her şeyden önce çe-

şit'ii hayvan sütleri sunarlardr. Ye'rneğe ve içrneğe lbaşla-
r]rklarl zdman, önce yiyecek ve igeceklerin bir losmıru
burl]ara sunailardr. Herıhangi bir hayvan öldürdüklerin-
cle, arabada bu]urıan puta onı.rn yüreğini sunarak ertesi
sabaha kadar btakır]ar ve bunu alıp pişirir ve yerler.

"... Bundan başka, güneşe, aya, ateşe, suya ve top-
ı'ağa taparılar Ve özetrlikle saba,Lılarr yemeğe ve içmeğe
J:a.slamadan, ilk lokma ve yud,um'Iarlnr on]ara lsunarlarıdl.'"

Plano ıCarpini'nin hikAyesi G. Ru,bruquis'in sözleriyle
clc teyit e,di'lebi[ir. Bu sonuncusu, Carpiniıde tesacli.if edil-
meyen ilginç bilgi de verrniştir. Ruhruqu'is'e göre, "ev
sahilbinin lbaşı üstürlde her zaman keçeden yapı'lmış kukla
veya heykele benzer birtakım tasvirı}er bu]unur; kıuna ev
sahibinin kardeşi adr verilir; buna ]lıerızer kıaşka bir tas_

r'ir de ev sahiıb,inin yatağr üstünde b'ıılunur; bırna da ev
salhiıbesinin kandeşi denir; bu tasvirler 'duvara çivilenrniş-
lir..."2 lVlarco Po o' ve Errne'ni yazariarro da ibundan söz
e.trnişlerdir.

Moğolların dini inaruşlarrrıda, şamaniznıin 'en karak-

I Plano Karpini --
r Plano Karpini -ir Plano I(arpini -'r I . P. Patkanov,

istoçnikam,23. s.

V. Rubruk, a. y., 7-8 s.

V. Rubruk, a. y.,71. s.

V. Rubruk, a. y., 88. s.

İstoriya mongolov po armyanskim
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teristdk A]detlerinden biri o,]an atıeşle temizlenrne örrerıli
bir yer tutar. Plano ,Carp'ini'nin ib'u yotrdaki not]arına
ıbüyük bir değer verilebil'ir: "Iki ateış yakarlar ve ftırın-
ların yanına uçIarr birbirine ipl,e bağlanmış iki mızrak
yer,leştirirler ve bu ipe ıbirtakıııı lkumaş kırpıntlları ,bağ-

lailar; zikredilen bu iki ateş arasrndaki ıip ve kırprntılar
arası,rı]dan insanlar, hayvanlar geger... Biri bir yarr'da, ilıi-
ri ötıür yanda o]imak 'izere ii]<i ka'dm su Serpel ve lıir-
takrm ibüyüler okuıIar; heııhangi hi.r araba orada kırıldi-
ğı veya arabadan bir şey düştüğü takdirde lounu büyü-
cü]er alıi]ar. Eğer İrerhangi ibir ]<imıseye yrldırrm çarpar-
sa, bu karargAhlar'da oturan lıimselerin yukarlda anlatı-
lan şeıkilde aieşten geçirıeleri lözım gelir.''l Bu açık tab-
troyu qizdikten Sonla, Plano Carpini, notlarinın ibaşka bir
yerirıde, Moğollarda ateşle temizlenme fi'detinin an]anırrrr
d,a açıkJlryor: "Bizi onun (Batu'nun _ A. Ya.) saraylna
götürrrıek srrasr gelince, iki ateş arasrrrdan ,geçmemiz ge-
rcktiğini ;hajber verdil'erse de, b'irtaklm düşünceler,le ibunu
yapırıak istemedik; ilı,itrnun üzerine:'Çekinmeden geçiniz;
cünkii eğer ]hükürndarrmrza karşı kötü bir niyıet besliyor-
Sanlz Veya üzerinizde bir zeıhir taşıyorsanrz, ateş bütüıı
bunıIarr tem,izler' de,diler. Biz de: 'Bu yoldaki şüpheleri or-
tadan kaj]dırmak için geçeriz' cevabını Verldik."2

Biılindiği giibi, Batu'nun karargAıhında Çerni,gov,prjen-
si Mixail Vsevolodoviç ile hoyar Fodor'a da iki ateş ara-
srndan geçmeıleri tek]if ed,ilmişti. Fakat orıIlar Plano Car-
pini gibi ürareket 'etmeyerek, bunu ,hayatlbrıyle ödemiş-
lerdi.'

XIII. yüzyıl Moğollarınrn manevi tıayatında öbür dün-
ya 'ile ilgili tasavvurlarrn ve gömme ayinnerinin ;büyük
hir öngmi vardr.

1 Plano Karpini - V. Rubruk, a. y., 12. s.
ı Plano I{arpini _ V. Rubruk, a. y', 48. s.
a Mixail Vsevolodoviç Çernigovskiy'in ölümünün sebepler.i

hakkındaki kronik hikdyesi ile ilgili olarak N. İ. Veselovskiy'in
C religii tatar po russkim letopisyam (JMNP, temmuz 1916, 84.
vı-, rnüt. s.) adlı yazrsrnda ükkate değer bilgiler varür.
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w. w. Barthold, K voprosu o pogrdbal'nıx obryadax
turkov i mongolov adlr yazrsrrrda' şö/,e ,diyor: "Moğollar-
c]a ölülerin culte'ü ve bununla 'ilgili şarııanist tasawurlar,
gendl olarak, ibizim billdiğimiz Ttırk kavimlerininkine na-
zata:n ıdaha iptidai ve dalha barıbar ibir karakter taşrrdı.
N. i. Veıselovskiy'in inandırrcı. bir şekilde ispat ettiği gi_
bi, Türklerin ve Moğollarırr görnme hdetleri, ortak bir şa-
nıanist itikadına ,dayanır. Bunlara göre, ıhan tarafirrdan
\'eya onun şerefine öldürülem kimseler, öbür dünyada ken-
djsine hizmet ietm,ekle mükel,leftir. orhon Türklerinde, bu
inanışın yarıkrsr olaralk, müteveffanın ıhay-atta iken öl_
difuıdüğü'düşmanlarrn heykelüerini dikmıek AJdeti vardı;
}Ioğollarda aynr inanı'ş, ilranın öldüğü yer ile rnezaır ara-
srnda cenaze alayrnın takip ettiği yollda rastgeldikleri
kimsıeleri ö]dürrnek şeklinde açıklanmrşt r. Marco Polo'ya
gör,e, bu kur]banları: (Öbür dünyaya gi'dip lhükiiTndanrnr-
za hizmet et' diye öIüdürürlerdi." Mengü hanrn öIümün-
den sonra bu suret]le 20 000'den çok insan öldürültrdüffunü
}İarco Po[o ıhaber verıiyor.

Moğ'olların insan kurban ettiktreri de ileri sürül,ür.
Eserini 1328'de bitiren Aoem tari1hçisi Vassaf'ın, rran'-
daki Moğol devletinin rneşhur kurucusu Hülegü Lıarun
(7256 - L265) gömülmesi ;hakkırrdaki hiıliiyesi ,bu bakım-
clan dikkate ıdeğer. Vaslsaf'a göre, rnu;hteıif eşyalar ve mü-
cevherleile ibirJikte bayramlık ellıbiseler giymiş 'gize| l<ız-
]ar ıda HüIegü lle hirlikte görrlüürnüştür., Eserleri MoğoI
devrine ait en değerli ilk kayrıak o arak tüdlakki edi]en
XIII. yüzyıll Ermeni tarihçisi Kirakos ,da insanlarrn kı.ır-
ban edlldiğirrden söz eder. onun anlattığına göre, Hülegü
Didle ırmağr boyunda bir ,defa insan kurban ,etmişti.,
7258'd'e Bağdad halifeliği başş,ehrinin zaptrnı ve son Arap
]ıalifesi Mustasırm'rn (|242 - 1258) Hülegü han tarafindan
katlini tasvir eden Kirakos, Hülegü'nün, oğIuna tıalifenin
oğul,larından birisini ö]dürmesini, birisini de Dicle'ye kur-

I ZVO, XXV. c., 64. s.
2 D'O h s s o n, III. c., 407. s.
3 I( i r a k o s, Patkanov tercümesi, 94. s.
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'ban etmesini buyur,duğunu ilAve eider. HüIlegü'yc göre, "bu
rr'mak hize karşı lhiçbir suç işllememiş, fakat dinsiztrerin
cezalaııdrrılmaısrnda bize yaı:dım ettniştir." Kenclilerinden
daıha kültürlü komşularla giriştikleri ternaslar sayesinde,
Moğollar arasrnda başka din]er ıde yayrlmağa baş'lamlştı.

Böylelikle, Gazan üıan (7295 - 1304) dıevrinde Moğo'l
topilumunun yüksek tabaka(Iarr arasrnda- Islimilığın yayıl-
mağa başladığı sırada, şamanizm ile birlikte Buddhizne
de rastlıyoruz. R,eşidüddin, ve diğer Müslüman yazarlarr
bundan söz etmi,şlerdir.

Moğol aristokratlarrndan birçoğunun putperestliğe
ve Bu:ddhiznre tıağlıIrğr o kadar kuwetli üdi ki Reşidü'ddin'e
göre, Hülegü Iran'ında Gazan han, puthaneleri ve diğer
putper.est mabetlerıini yıkrnak zorunda lkalrnıştı. Reşidüd-
din'e göre, hatun ve ,emiriler bir defa Gazan hanrn babasr
tarafindan Sarayrn yanrnda yaptırılan ma]bedin m.ısxıafaza
edi]mesini G.azan ]handa,n rica etmişIer,di. Bu yolda birk;ac
seb,ep iüeri sürmüşlerdi. Gazan lhanr4 emriyle yı,tulan rna-
bedin ,duvarlarrnda habasrnın resimleri vardr; şimdi kar
ve yağmur b'urılarr tarnamryle bozacaktı. Saray yanrndaki
mabedin yeniden yaptrrıImasr ve babasrnm lhatrraslnın
b,urada sakfianması ıdalha doğru olurdu. Ciddi bir Müslü_
man olan Gazan lhan, İsldmın kaide ve emirlerini ihlA;] et-
iıekten çekinerek buna razr olmamıştı. A]tın or,du Mo-
ğollarr arasrnda da ayıır temayül[er göze çarpar. Altm or_
ciu'nun feodal sıruflarr arasrrıda IslimJığı yaymakla ün
kazanmrş olan özbek üıarun, Moğo[Iarın sosyal hayatında
büyük biir rol oynayan şamanlarrn ve Buddhist ]amallarınrn
öldürülmesini emrettiğini biniyoruz.2 Marnafih XIII. yüz_
yılın son yarrs,rnda ve XIV. yü;zyılın başında Moğollarda
Buddhizmin ro,trünü aibartmayalım. Moğol kavminin iha-
;'atında Buddhizınin rolü .artmarnrştı. Bııddhizmin, Is[Arn_
Iığ;ır yayıilmasmr engellemediği göze çarpıyor. iŞamanizme

' D'ohsson, IV, 354. s. _ Quatremöre, Histoire des
Mongols, 184. ve müt. s. - ReŞidüddİn, Sborn, letop., rrr,
218. s.

' Quatremöre, a. y., 186. s.
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q'elirrce, clurum değişir. Altın ordu aristokrat[arrnın Öz-

Iıck lhan zamanrnda I'slA.mlığı resmen kabul 'etnrıelerind'en
sonra'bile şamanlar ra]k kütle'lerini uzun süre slkr srkrya
ei]erinde tutmuşlardı.

A]tın orduıda islAm,lığın yayrlmasrrrdan söz edilir_
lien, bu propagandanrn haşarrslnln Veya başarrsrzlrğnrn
J:er ş'eyden önce yapıldığr çevre itre ilgili o'ldıuğunu unut_
r:]oı}lok gerekir. Deşt-i Kıpçak'taki Moğol ve Kıpçak gö-

qelıeleri arasinda (xIV. yiJ.zyy'ıa doğru Moğolların Türk_
lr,sme processus'ü artık oldukça derinleşrnişti) Is']CImhk

lıaşarr kazanamamıştı. Brrrada Türk üranlarrndan birisi
taraflndan XIII. yüzyılda E'mevi ıhalifesi H'işam'rn (724 -
743) elçisine söylenen sözleri hatırlamak kabilcir: "Türk-
ler alasında ne berber, ne kunduracl, ne terzi vardrr; eğer

ii..]Amlığı kabul ,eder ve islAmlığın'errıirlerine uyaTjlarsa' ne
iie geçinirıler ?"' Her halde, XV. yüzyıılda Deşt-i Kıpçak'ta
putperestler, ya,ni şarnanistler henüz çoktu.' Şe,hirlerde ve
A]tın ordu devletinin hAkim sınlflarrnda banıbaşka ibir
curum müşahede ediliyordu. Cemal Karşi (xil. yüzyrhn
sonu ile XIV. yüzyılın haşl) islAmlığn kervaır ticareti ile
KA,şgar alanrna nasrl yaylldığınl anlatryor.3 Bu oiay Al-
tln or'du'da da rıüşahe,de ,ediliyordu. Müs]üman şeülirle-
rrinden Altın ordu şelhirlerine ve özel}likle Saray şehir,le-
rine tacirlerle beı'abbr gelen zanaatçılarrn sür'ekli akrnr
ile islAmhğın genişıtrediğini ibiliyoruz. LAkin Altrn ordu'-
ıiun isl0m]aşrnasrrrda en büyük roıl orta Asya'nrn BuLıara
','e Ürger-ç gibi kültür merkez[eri ile Bulgar'a atfeclileıbilir.

Altın ordu hükümdar]arl arasrnda Berke han, en güç-
]',i feodallere IslA,mlığı kabtrl ettirmek igin ciddi bir gay_

ret gösterrn-işti. XIV. yüzyı,lda yaşayan tanrnrnrş Arap ta-
rihçisi İbn Haldun, Berke hanrn Is[6mlrğr kabul etmeşini
bakınrz nasr,l anüatıyor: "... [Berke] Islhmlığı deooeddin" lıec-.lJ,1

' Y a k u t, Coğrafya sözlüğü, I. c., 839. ş. _ V.
t, o l' d, istoriya kul'turnoy jizni Turkestana, 72. s.

:] V. G. TiesenhauSen' a. y., r. c. (İnn

'157. s.

V. Bar-

Arabşah),

t W. W. Barthold, Turkestan, I. c. (Metinler), 131. s. F.: 10
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Kübra'nrn öğrenc,ilerinden secııreddin Elbaherzi'den ka_
}lıul etmişti,.. Elbaherzİ Buıhara'da oituruyor1d'u; B,erke lra-
na İslAmlığı kabul etrnesi için teklifte bulundu. [Berke]
isldmilığı kabul etti ve gönderdiği kıir yarlüla ona başka
alanlarda dilediği şekilde ıhareket etrnek senbestliğıirıi ver-
di. [Elbalrerzi] bunu kabuil etnıedi. B'erke ıhan onurılla gö-

rüşmek üzere yola ,çıkmış, fakat [Elhaherzi] onu ancak
ken^di yakınlarrnrn r,icasrylıe kajbul etmişti. Berke hana
[girmek] müsaadesini istinham etmişlter.dıi; [Berke] şey-
he çılınca, IslA;nılığr kabırl ettiğini tekrarlamı,ştı; bunun
üzerine şeylr ona İslAmııgı yaymak görevini vermişti.
[Berke] İslA;rnlığ ;bütün [ıendi kavmi arasrnda yaymrŞ,
yönetirni altırıdaki bütün alannar,da CamiJer Ve me|dres'eler

yaptırmağa haşlamrş, b'ilgin ve fakfrı]er celkıederek kendi-
leriyle dost olmuştu."'

Al,omari' i]'e al-Ka]kaşaddi'nin" ifadesinicen aniaşıI-
dığı gibi, B,erke han IsI6,m1ığı daiha XIII. yiizyılın 40. yılla-
rında, yani tahta çıkmadan önc'e kaLıul etrn]işti. Berke
kan ,devrind,e Isldmhğın yayıI?nasr üzerine lbn Tlatrdun ta'
rafirrdan verilen bilginin lmübal'Ağalı oıduğu ınuhakkaktlr.
}Ier lhalde, Altın ordu tahtında bundan Sonra da putpe-
rest hanlara tesadüf edildiğini ib'iliyoruz. Tuda,mıeııgü
(1280 - L287)" ve Tokta (1290 - |312')5 gihi. A1tın ord,u'-
da. Islliınlığın yayrlması, büyük bir siyasi önem taşryordu.
HüIegü hanedanrnrn yönetimi altındaki rran'ın doğurcluğu
lıehli]ke karşısrı^da Altın ordu'nun dostluğunu ararnak iıir-

tiyacrnr duyan Mrsır Mernlük suıltanlart, bu olaya büyük
bir değer veriyorlardı. Özhek han (1312 -|342) devri İs-
lamlrğın yayrlmasrnda önemli bir adım teşkil ,eder. Al-
Ka,lkaşandi'ye gör,e: "ondan [Berke'den] sonraki lTatar]
hükümdarlarr ibu devlette Özbek ihana kadar Isliımlığı ka-

I V. G. Tiesenhausen, a.
, V. G. Tiesenhausen, a
:r V. G. Tiesenhausen, a
4 V. G. Tiesenhausen, a,
5 V. G. Tiesenhausen, a.

V., I. c. (İbn Haıdun), 379. s.
y., f. c. , 245. s.

V., L c., 406. s.
y., f. c., 105., 362. s.
y., I. c. , 774., 277. s.
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bul etmemişIerdi. Özıbeı< ilran derin bir samimiyetle Islöm-
lığı kabıil ıetmiş, lyeni] dine karşı bağlılığınr açıkça gös-
tcrmiş ve ldlCIm kanunlarrna srkr sıkrya ,bağlanmrştı..."1

Aşağıda göreceğirniz ğibi, I\[ısır Memlük sultan]arr
Altin or,du ile ıgiriştikleri diplomasi münasebetlerinde dev_
]etlerinin bir an önce Is]Amlaşrnasr meselesindie A]tın or-
du han]larına ağr bir lloaskr yaplyorlardı. Nihayet t\LL'te
Özlbek ihan elçileri vasrtasry'le Mrsrr srultanr el-Melik an-
Nasır'a islAmilığın başarrlarınr ha]ber'ı/errnek imkinrnr
bulmuştu. An-Nuveyri'nin biLdirdiğirıle göre, Özbek ıhan
sultana hediyelerle ıbirlikte "İslAmlığın Çin',den batr dev-
letlerinin son srnırlarrna kadar yayıImasrrrclan clolayr töb_
riklerini gönderiyordu; lÖzbek] devletinde Isli,mlığı ka-
bı.ı]l etnıemi,ş küçük hir grup kaldığ, fakat ta:hta çıkar çık-
maz bunlara ya Islim dinini yalhut da savaşr s'egmek em-
rini verdiği, [isIAıııIığ kabul etraekterr] çekinerek savaşa
giriştikleri, hunlara hücuın ederıek ilıozguna ı.ığrattıktarı
sonra öIdürülmek ve esir alrnmak suretiyle innha edi]ldik_
leri haber veriliyordu."2

Altın ordu'nun rslA,m]laşmasr'rrıdan söz ederken, fiirk_
tfoğol ,çevrdlerini, özellikle göçebeleri göz tirıürıde tuttu-
ğıı,rııuzu i]1ve ddelim. Ailtın ordu'ya giren blirçok ıbötrgele-
rin daha Moğollaı,dan öııce Isl6,mlığı kabul ettiğini biiliyo-
ı-ız; Hdrizrn, Bulgar ve krsrnen Burtas topraklarr gibi.
Bundan başka, Hirizm ve Bulgar, ,özellikle H0rizrn, Antrn
ordu göçebolerinin ve h.er şeyden örı:ce hAkim feodal çev-
re]erinin İslA,mlaşrrıasırııda büyük rol oynamıştr.

Özbek ıhan za,manıncla İslirrıJlık, kazan,dığı kıüyük ba-
şarlya rağmen, şeıhir hayatın:n ve bozkr feodallerinin sl-
nırr içinde kalımıştı. Bo2kır göçebe eri daıha uzun süre es_
ki şarnanizm inanışlarırun Lıölıimiyetinden kurtullamamış_
]arld,ı. Is]]A,mlığın r'esmİ o]arak kahulü bile btr inanrş,lan ye-
nernemiştf.

A]tın ordu',da kültür tıayatı türlü amiller tesiri al-
tında yerleşmişti. Bir yandan üıa]k edebiyatr ve folklor

1 V. G. Tiesenhausen, a. V., r. c. (Al-Kalkaşandi),
406. s.

: V. G. Tiesenhausen, a. y., f. c., 163. s.
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a]anrnda zengin kıir yaratıcılllk kabiliyeti göstenen Krp-

çak - Moğol gögebeleriyle 'bozlırlar, bir yandan da es-

ki sanat geLeneklerini saklayan yerleşik ıhailık, küı]tür tıa_

yatında geniş ,b,ir roi. oynamrştrr. Çağdaş 'gez'ginlere ve
lrer şey,den önce tıizim için artık yabancr o mayan G. Ruh-
r.ııquis'e borçlu o duğumuz rrıahdut no larr Joir yana bı-
rakacak olursak, bu yold"a bize lhiç,bir şey kalmamrştrr.
Gezginlerin not'larrnr ele alalıı-n.

G. Rubruquis Tatar arrn keçe çadrrlarrnr ibakrnrz nasrl
tasvir ıediyor: "Çadrrlarrnr çubuklardan örülmüş hir kıal-

ka üzerirre kurarlar; çrıbut<lar yukarıda ufak ibir tıalka

şeklinde birl,eşir; bu halkadan yukarrya doğru ocak bo-
Iusuna benze'r bir boyun çıkar; çadrrr beyaz keçe ile ör-
terler; çok dıefa, daha iyi parlamasr i'çin keçeleri kirıeç,
ibeyaz toprak veya kemik tozu i['e srvar[ar; bazan siyaLı
keço ,de ku]Ia-nrrlar. Bu . keçelerıin üst boyun lısrmlarınr
tür]ü türlü tasvirler'ltre süsler],er. Kaplya 'da renkli bir kege

asarılar. Türlü türlü renkIli [<eçeIer doku_
yarak' hunlarr asma Ve ağaç, kuşveyrr'
tlcr ıhayvan tasvirleriyl'e süsler[Ier'"1

XIII. )ıüzyrlda "ihayvan üslüibu''nun Türk - Moğol
sanatrnda hAln büyük ib'ir rol oynadrğıru anlatan bu so-
nuncu cümle çok değerli,dir. Eısasen, bize kadar. gdlen
maddi kültür kalrntrlarr ,da bunu gösteriyor. Tatar'llar,

öze'llikle kadınlar ıelbiseilerini süslerneyi de seveırlerdi.
Yine G. Rubruqrris'e göre: "Bundan başka, [Tatar kadın-
larr - A. Ya.] bokka adınr verdikleri bir ibaşIık kul[anır-
la.r; ağaç kabuğuıdan Veya daha hafif başıka lbir madde-
clen yapıılan bu başllık büyük ve- yuvarlaktır; iki ele sığa-
bil,ir; uzunluğu b'ir tlirsek hoyundan fazladır; üst kısrnr
bir sütun ba$lığı şeklinde dört köşe}iıdir. trçi hoş olan hu
hokkayr değerJi ,ipek kumaşlar[a kaplarlar; ortasına, anı-
ilan ,dörtköşe sütun başlığırıı ı üstüne, yine bir dirsek
}ıoyurı:dan uzun tüyleııdeıı ve.ya ince kamışlardan yapıı-
mış ibir çubuk koyar.lar. Bu çubuğu tavus tüy[eriyle, er-

ı Plano l(arpini _ V. Rubruk, a. y.' 69. s.
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kek ördek kuyruğu tüyleriyle ve değerli taşlarla süs]erler.
Zengin ,hanrrnlar hu başlığı tepdlerinde taşırlar ve deri
bir ,şapka ,i['e başIarrna tespit iederler.", Bu tasvir, çub'uk-
Iarrn çok defa gümüşten veya altın,dan yaplldığı yo'lunda
Plano Carpini'nin verdıiği ibilgiy,le bütüntrene ilir: "Ha_
nımlaldaima btr başlıkla dolaşırilar; çünkü diğer kadın-
]ar hanımların rütjbe'lerini bundan öğrenrirler.", Ne yazrk
ki kaynaklar'da bu devir Moğo,llarr üzerinıe buna benzer
göztrom ve notlar maıhduttur. Mamaf,iıh XIII - XIV. yüz-
yıllarda Deşt-i Kıpçak'taki Türk - Moğot göçebıelerinin
manevi ,hayatırıda ısanatın önernli bir yer tuttuğu, yuka_
rıda veriden iizahattan da anlaşılabil,ir.

Şdhirlerde kültür hayatr tamamryle ayrı bir alanda
.qelişiyordu. Bütün Altln 'ordu şeıhirlerinin hu hakırndan
bir birlik teşkil ettiği ilıeııi lsürül'emez; çünkü Altın 0r-
<lu'nun, Krrrm ve H,Arizm gibi zengin böIgelerinin kültür
gelenekl,eri arasrrrda derin farklar varıdrr. Krrrm ile Bi-
zans, Kügük Asya, Suriye ve Mrsrr arasında eski kültür
nlünasebeüIeri vardır. Bunun gihi, H0rizm ile lran, Ma-
veraünnohir ve Çin arasrrrda da eski kültür müırasebet-
Ieri varıdır. HArizrn',in ;ıerıli kültürü de çok ,eski loir geçmi_
şe qrkar. Mama'fih bu iki zengin bölge, Klrrm ve Hirizm,
nc ıkadar öııemli olursa olsun, A,ltın ordu küttürü izieri-
ne bir fikir verernez. Altın ordu kültür,ünü her Şeylden
önce aşağr Volga havzasında, Saray Batu ve Saray Ber_
ke gibi şeıhirlerıin bu,lurıJduğu alanda aramak garekir.
Bu rnerkezlerde gördiiğürnüz kültür ve sanat, XIII. yüz-
yrlda hurada c,ereyan eden canilı siyasi hayat sayes,ind'e
gelişnıiştir. Bu siyasi faaliyette Hirizm ve özelliklb ü::_
genç ;büyük bir rol oyna'rnıştı.

Teneşçenko'nun Saray Berke ,alanında yaptığı kazl-
]arlda 'çıkarr ma]ddi kültür ve sanat kalrrrtılarrnırr ve ür-
genç'te btllunan arkeoloji maddelerinin yazrlr kaynaküar-
dalçi verilıerle bir]ikte d,ikkaüli surette ara,ştırrlmasl sa_
yesirıde, Altın ,ordu şe}ı,irleriııde ve hıer şeydeıı önce baş-

r Plano Karpini - V. Rubruk, a. y.,77. s.
tr Plano I(arpini - V. Rubruk, a. y., 6. s.
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şehirlercle sanatrn doğrudan doğruya Ürgerı,ç küItiir kuv-
r'etlerirrin iştirakiylıe geliştiği anlaşür. Saray Berke'de
I{afkasya?lı, Mlsli'lı, Bizans'lı vıe Rusya'ıIr usta[ar çaIış-
mıştı. (I(itaholerden anlaşıldığrna ıgöre, Kafkasya'lı us-
ta]ar arasında Ermeniler de vandı.) Fakat şdhir hayatı-
nın kültür çehresini iılk yıtrIaııda Ürgençli bilgin, sanat-
kAr, mimar ve zanaatçllar tayin ed,erlerdi.

K voprosu o proisxojdeniıi rem,esılennoy promrşlen-
nostr Saraya Berke ve Stolica Zolotoy ordı _ Saray Ber-
ke ad,lı araştrrmal'arırnda bu kontı,daki düşüncelerimi bi]-
djrmek firsatınr bulmuştum. Bu araştrrma]arda öze]trikie
}ıelirttiğim giıbi, kaynaklarda Altın orduıda ı<tııttır na-
yatının kuruluş ve yerleşm,esine aktif olarak ,katılmrş b'ir-

çok Hhrizmlilerden sık sık söz edij]dr.

Mısırıda yaz|lan Arap kaynak]arında (an-Nuveyri,
ei-Mufaddal, as-Safadi, ilbn Dukmak, el-Malaizi) AlA,ed-
ilin Aydoğdı ıel_HArizrni'nin adrna şık sık rastJlanır.' Öz-
bek hanln sarayrrrda Mrsrr sultanının elgisi oüarak çalışan
ve Saray Berke'de,ki HArizm kolonisi ile sıkr bir mü,naıse-
bette bulunduğu anlaşılan el-HArizmi, sadece Mrsrr i]e
Aitın ordu arasrndaki diplomatik ımünasdbetleri iflgrinlgş-
tjrmekle kallmayarak, ayruca el-Melik an-Nasır'ı en seçkin
A,]tın or'du prenseslerirrden birisiyle eülerıdirrnek suııe-
tiyle Özbek ,han ile e -Melik an-NaŞır arasında akraba]rk
nıünasebetleri de kurmuştur.

Özbek han devri'nde Saray Berke'de şeylr Numanii'd-
riin el - Hiriz,mi'nin h6,nekahı çok sayllır,dı. I,bn Batuta'ya
.göre,' Özibek han hu hAnekahı sık sık ziyaret eder ve her
(uma günü vaktini onunla konuşmalkla geçirir.di. Numa-

' V. G. Tiesenhausen, a. y., I. c., 116. s. (Arapça me-
tin), 168. s. (Rusça tercüme); 186. s. (Arapça meün), 198. s.
.RrrsÇa tercüme);277. s. (Arapça metin), 27l. s. (Rusça tercü-
nıe); 317. s. (Arapça metin), 324' s' (Rusça tercüme); 319. s.

(Arapça metin),326. s. (Rusça tercüme);425. s- (Arapça meün),
Jl-]7. s. (Rusça tercüme). - A. Yakubovskiy, K volırostr o

proisxojdenii remesleruıoy promışlennosti Saraya Berke, 24, s.

, lıın Batuta, Defr6mery bas., II. c., 449. s.
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nüddin buııdan örrce Hirizm'de (Ürgenç'te) baştabip]ik
yaplnlş, fakat Tokta han devrinde Saray'a cdlbec[ilmişti.'

Çok ktiltürlü bir ta'bip olan Nuın:anüctrd'in,' El-Birzalİ'nin
ver',diği bilgiye göre, "ürnantık, kdlAm, tıp taıhsi]l etmiş",
birçok ülkelerde bulunmuş ve tanrnmrş kirnıselerle gö-
rüşmüştü. XIV. yüzyılın 30. yrlllaruıda, yani Özbek lran
za,manırıda Azak'ta (Azov, Tana) Muihammıet Hoca el-
H6,rizmi'nin emirlik yapmasl da dikkate d'eğer.' HArizrn-
liler AItın ordu başşeılrirlerinde tür'ilü türlü kültür alan-
larında çalşmışlarıdr. Bunlar arasrnda zanaatçılar çoklu-
ğu teşkiıl ederlerdi.

Saray Berke ,ile Saray Batu'daki mimari anrtlannrn
Üngonç anrtlarıyle mukayesesi sayesinde, HArizm usta-
larının, Türebek Hanrirnrn Köhrıe Ürgerıç'teki türbesi gibi
muhteşern bir yapıyl bugüne kadar süsleyerı ciniüerdeki
renk renk lezyinat kompoz,isyonlarrnı ıbütün zenginliklıe-
riyle tekrar yarattıklarr anlaşrlır.3 (Burada y.a|nız çini
tezyinatrn mukayesesi yapılaibilir; çünkü mimari anrt-
larrn toprak üstündeki kısımlarr Saray Berke alanlnda
mı,xhaİaza ed iilrnem i,ş t ir. )

Buna rağrnen, TlArizrn ustalarr yalnız kopyaxar yap-
makla kalmayarak, yeni yurtlarırı,da orijinal oku,llar da
kur.muğIardrr. Saray Berke'ıde XIII - XIV. yüzyılllarıda ya-
pılmış mühtelif yapılara ait zengin çini koleksiyonu, ti-
pik bir IslA,m feoda] ısanatının varlrğını ispat edebilir. Geo-
rnetrik öııgü[ıerle ve dekoratif çizgilerle yazılmış Arapça ki-
tatıe er'e karışrk ibitkisel tezyinat, Ürgenç'e mahsus kır-
mrzr renkle (e,ııgobe) karışrk renk],er (mavi, firuze, be_
yaz, yeşil, sarr), orta Asya ve iran şıgfuideri alra]isinn
mirnari şekillleriyle birlikte Votrga boyuna nakledilmişti.

Tatbiki sanatlarrn başka kol,larrnda, özellikle çinici-

r V.G.Tiesenhausen,a.y., I. c., 173. s. (Arapça me-
lin)' 175. s. (Rusça tercüme); 493. s. (Arapça metin), 523-524.
s (Rusça tercüme).

= İbn Batuta, Defr6mery bas., rI. c., 368. s.

' A. Yu. Yakubovskiy, Razvalinı Urgença, 48. \'e
n-ıüt. s.
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]ikte de aynl ş,ey lgöze çaIpar. Bu sanatın AItın orıdu''da,
özellikle aşa& Volga şehıirtrerinde eriştiği z'erıgiııliğe inan-
rnak igin, Ermitaj Müzesi,nin bu a]ana ait zengin kolek-
siyonlarrnr g'öz önünde tutmlak yeter. K voprosu o prois-

xojdenii rernes[,errnoy promrşl,ennosti Şaraya Berke (28 -

48. s.) adlr araştırmamrzda Saray'fla yapıüan çiniler srra-
lanmrş ve hunlarrn yapıIfir*asrnda HArizm ustalarınrn oy-
nadığr rol, izah editrmi,şti.

Gerçekten; bu ginilerde, Ürgenç'te yapılan çinilerin
bütün güzelliküerini bulmak kabi],dir. Ürgerıç kaplarıncla
gör,düğümüz renlkler, bitkise], tezyinat (yrrtrcr hayvan,
kuş ve lratta insan tasvirtrerıine de tesadüf edilir), Arapça
kita]be kompozisyon ve tekniği. İourada da ,göze ,carpal; fa-
kat Altın or,du'ya ait sanat ka]ıntı,larr arasrnda Memlük
clevr,inde Mısır ima]Atn-anelerinde yapıllan'rrıükenımel eser_

leri Jratırllatarı hirçok şeyler de göze çarpar.

Mrsır sultarılarrnr,n Altın ordu ıhanlarrna Zengin h€-
diyeler gönderdiklerini yukarlda söylemiştik. Hediye J,is-

teleü"inde zanaatçllar,da sıralanrrııştı. Bu ustalar, yeni 3'er-
ler,ine kendi teknildleri ile birl'ikte yeni hir zevk de getirir-
lerdi. Şehir qevresinde bu teknik ve zevk kdlayca yerle-

şirdi. Er'mitaj'ın yukarı,da zikr.edilen lkoleksiyonunda Mr-
sir',dan gelen eşyalar arasrnda, Mısır',dan qıktığrnl giitste-

r n kıir kitabe taşıyan mükemmel bir merrner şamdan, ki-
tabelerle süslenmiş güzel carn xamha parça]an ve başka
eşyalar vardrr. Çin'den ithal ıecliLen eşyallar da ilginçtir.
Ilrmitaj koleksiyonunda, Çin ipeğinden yapillmış desenii
bir kaftan (Saratov karşrslrıda, Üvek'te ibulunmuştur),
birçok süslü bronz ayrıalar v.b. vardır.

Kervan'larla nalclediılen,eşyalarla birlikte zanaatçıla-
rın da geldiıkllerini biliyoruz. Bunlar yeni yurtlarında yer-
leşerek eski zanaatlarrna devam eder,lerdi. Burada bronz
aynalarrn yaplmrnda buna benzer hir olay rrrüşahed'e edi-
Ur. Aynaları,n dikkattri ibir ş0ki'lde araştrrrilmasr sayesinde,
burlların ilk zarnanlarda henüz Çiniden ithal edildiği, fa-
kat ticaret ve kü]tür lhayatrnın gelişme devrinde, burada,
Saray şelıit'lerinde ve başka şehirlerde yapıldığı anilaşıilır.
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Tarilri ölçüler bakımlndarı Altın ordu'nun siyasi rolü
uzun sürmıomiştir. Altın orıdu bağımsız bir devlet olarak
iki yüz yirmi beş yıl yaşamtş' fakat bu süre, aşağr Volga
şelıirlerirı:de kültür lhayatrnrn teşekkülünü kolaylaştrran
bütün unsurların, Vdlga iboyunda orijinal bir Altın ordu
sarratrnrn ortaya clkmasl icirı kAfıi ge,lmiştir. Altın ordu
sı,.natının gelişme devrirıde kendi ustaları, sanatkArlarr ve
okullarr vardı. Bu sanatrn bütün ıeserle,rinde Isl6m feodal
ideolojisinin damgasr göze çarpar. Bundan başka, ıbütün
bu sanat eserleri, yalnrz Al,tın ordu şehıir aristokratlarr-
nrn, yani feodal'lerin, şohiılere bağlı tacirlerin, şelhir feo_
claü]erinin ve yüksek zanaatçı tabakalarının ihtiyağarını
karsılamrştrr.

Köy alralisi ile ,bozkır göçebeler,inin bu sanatla fazla
bir ilgisi yoktu. Şehirlerdeki zanaatçıüara ,gelinoe, hun-
]ar bu eserlerin yaratrilmasrna geniş ölçücle katllük arı
iralde, bunlar'dan yararlanmamışlafdrr. Volga boyun,dalıi
kö;* alralisi ile göçebe,lerin bu sanatla ilgisi üzerin,e' Saray
Berke çiniileri açlk bii' fikir verebilir. Bu qinilerin lsırılı
ölrıekleri ile Saray Berke'nin yıklntıIlarında bulunan sır-
sız cirriler arasrnda gerek teknik, gererk şekil bakım]arın-
clan hiçbir b'enzer|lik yoktur. Sırlr örneklerle hiqbir berı_
zer]ik göstermeyen bu ç.iniler, ürgenç'te ve başka orta
Aşra şg'h;.1erinde yapılan slrlı cirıilere de henzernez. Bu-
na karşıılrk, bunlarlia aşağr Don ve Kuzey Kafkasya şohir_
]erınde yaprlan çiniler arasrnda çok iloüyük hir henzerlik
göze çarpar. Bu çirı,iler, Moğollarlrı gelnıesinderr ve A]ltrn
ordu'nun kuruluşundan çok önce burada yapılırdı. AItın
orc1u hAkimiyeti dewirld,e, bu cins çiniilıerin yapılmasr so_
ıra elmemiştir; çünkü bunlar her şeyden önce köyliifier ve
yoksul şelrir ahadlisi arasında geniş öIçüde kullaru,lırdr.

Altıın or'du edebiyatırun en ,eski kalıntısr XIV. yiizyı_
lııı başına aittir. Kayın kabuğuna yazırnış olarr bır 'dikka-
te değer yazma' şimdi Ermitaj,rn Doğu kısmında ,,A],trn
()rdu İıaşşohri Saray Berke', salonunıda bı.ılrınmaktad_ır.
Ka_vın ka,buğuna yazr,lmrş olan bu yazma' 193{ilde tesadü_
fen elle geçmiştir: Volg,a'nın sol kryısında, üvek'in kalşı_
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srnda, Podgornoe köyü yanrnda ilıir yem çukuru açar'lar-
ken, Altın ordu devrine ait bir mezar bulunmtıştu. Mulı_
te,lif eşyayı ihtiva e,den kı,u rmezarrda bu yazma da meydana

çlkmrştı. Uygur harfleriyle Moğol dillinde yazılmrş olan
bu yazmada, bir ananln' bir ibeyin yanrnda çaüışmağa gi
den oğlu iüe konuşmasl manzum o arak anlatılryor. Ana,
oğluntr teselli ,ed,iyor ve üzülh'emesini tavsiye e,diyor. oğ-
Iu, ağrr b,ir ıhizmete ,katlanrnak isternecliğini ve doğduğu
,lıozkırlarda ail'esirıin ve arkadaşIarınrn yanınc'la kalmak
alzusunu beslediğini ilAve ediyor.

Altın ordu'da yazı dilinin ve edeibi kültürün teşekkü-
]tinde de HA.rizm blüyük rol oynamrştır. Altın ordıu',da ya-
zı]an edebi eserlerin büyük b,ir kısmı, dil bakımırııdan,
Hirizm',d,e ve aşağl Sırderya alanrnda, yani Ak ordu
a]anrnda söylenen dille sıkı bir münasebe't göster"ir.

HA.rizm'de, bu srrada, d,il 'bakrmından h,emen tama-
mıyle Türkl,eş,miş olan HAr,izm alraüisiılden lbaşka, Türk-
rnen]er ve Klpçaklar yaşıyordu. Ak ordu şehirilerine ge-

Iiırce, burada, yeni ge]Ien unsurlar mtistesna o,lmak izere,
Iiıpçalkçanın özellliklerini 'gösteı'en bir Türk dili konuşu-
luyordu. Yukarıda zikredilen iki alan (HAr'izm ve aşağı
Sırderya hoyundaki şeıhirler), konuşma dilini ve teşek-
kiil halinde ibulunan Altrn ordu yazı diilini sürekli ilıir bas-
kı altın]da tutuyor'du. Volga boyundaki şehirlerde ve özel-
]i]ıle Saray şehirlerirıde ilıu yolda geniş bir faaliyet göze
c'arpıyordrı. Islim fe]sedesinin büyük bir merkezi de bu-
r'ada bu]unuyordu. XIII - XV. yüzyıIlara ait yazılr kaynalr-
]t,r,da (lbunların büyük bir klsmr Arap diılinde yazrlrnı.s-
tır) gerek hu alanda, ,gerek diğer alanlarda qalışmls kim-
s_elerin edlarr sualanmrştır. L6,kin ıbütün lbunlar bizim ih-
1isaSımı,zrn dışında kalır. Bu duruma göre, bu kitapta bun-
lara yer ver,ilem,ez.

l I-ıli
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BİRİNCI BoLüM

XIV. yüzyılın 60 - 70. yrllarında Altrn ordu'da feodal
karrşıklrklar

Güney.doğu Avriupa',da Dnepr'in doğusundaki toprak-
lar, Kulm ve Bulgar alarrr, orta ve aşağı Vo]ga bölgesi,
güney Ural alanı, Kafkasya'nın Derb,ent'e kadar uza_

nan klsmı, Kazey Hdrinn, aşağr Sırderya havzasındaki
topraklar ve Sırderya'nrn kuzeyinde ve AraI gölü iıle Işim
ve Sarlsu rrmaklarr arasrnda hulunarı hozkrrlar, XIV. yüz
yıla kadar Altın or,du sınırları içinde ıbulunuyordu.

Bu suretle XIV. yüzyrlın ib,aşına kadar A]tın ordu
alanı, rsli'm kaynaklarrnın Crıç'i uluslr talbiri altınida an-
cliklarr topraklarr kaphyordu. LA;kin XIV. yüzyrlrn hasın-
dan iti,baren Cuçi ulusu, Gök ord,rı ve Ak oidu adlı iki kıs-
ma ayrrlmıştı. Bu sonuncusu' Gök ordu'nun vassailr brilu-
nuyondu. Güney Sırderya ,havzasrndaki topraklar ve Aral
gölünün kuzeydoğuısurı,da lşim ve Sarrsu rrmaklarrna ka-
dar uzanan bozkırlar ve şehirler Ak ordu'ya dahiİ bııltı-
ıluyordu. .Ak ordu'nun ayrılmasından Sonra' Altın ordu
tabiriyle ıgenel o]arak Gök ordu topraklarr anıilırnıştır. Özet
olarak, ılraynalllar'da XIV. yüzyı,L olaylarıından söz edilir-
ken Cuçi ulusu zikredildiği Zamarl, iki orclnı göz önüııde
tutuilmuştur: Gök ondu rıe Ak or,du. Rus kroniklıerini Is-
l6m kaynaklarryle karşllaştrrrrü<en, kroniklerde ve sair Rus
yadigirlarında gör.düğümüz Sinyaya orda tabirini 'Gök
ondu anlamına allmamak gerekir. Çünkü Rusça lGök or-
du' anlarnr1g ıgetren Sinyaya orda tahiri, 'Ak ordu' anla-
mında kullanıllmıştır. XI[. yüzyıılıın son ve XIV. yüzyıIın
ilk yıllarırı,da Cuçi ıilusunun Gök ordu Ve Ak ordu adlı iki
kısma ayrildığı yukarıda belirtilrnişti. B,unların'başınıda
Cengiz hanrn hüyük oğlu Cuçi'nİ'n çocuklarlndan gelen ,ayr'ı
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sülileler vardr. xV-xV[. yüzyıl Acem yazarlarrna göre,

Cuçi ulusunırn kuruluşundan iki orduya ayrr ışl'na ka'dar
(iök ordu, Cuçi ulusu askeri kuwetlerinıin sağ kolunu (ba-
raunkar, on kol) teşkil ediyor, yani giiçdbe aürali alasln-
clan bütün sağ kol türnerı]lerini topluyo ,1 Ak ordu'ise sol
kolu (caunkar, so]. kol), yani bütün sol kol tümenlerini
veriyordu.2

Altın ordu Özbek han (1312 -7342, zamanrnda as-
]<eri kudrıe inin en yüksek noktasrna erişmişti. Özbek ıha-

nın hAkimi5ıeti, ibı.r geniş topraklarrn Jher yerirrde ayıır ,de-

recede kuwetli idi. xV. yizyıl Arap tari&ıçisi İbn Arab-
şah'a göre, kervarıllar arabal]arla HA.rizm'den Krnm.'a
"korku ve tehlikesiz" tahatça' üç ay içinde varır'lardı. At-
lar için yem taşmak zarureti oılmaclığı gr'bi, kervana r,e
fakat ederı]ler için ,d,e erzak almağa ilhtiyaç yoktu. Ilatta
kervanlar yanlarrna kıl,avaz hile almazlardı. Çünkii boz-
lirrlar'da ve zitai ibölgelerde yaşayan göçebe ve köylü }ıa(k,
para karşıfiığında kerva,nLarrn bütün iüıtiyaçlarınr karşrlı_
yof;du.3

Feadolizm devri ibakımrndan İbrr Arahşalh'ın Müslü-
man doğu Lıakkındaki h'rr ifadesi, Özbiek ve olıJun ilk sdlefi
T'okta dewinde Ajltın ordu ıharı]arınrn niifuz ve kudrıetle-
rine en güzel hir delildir.

Özbek hanrn ölümüııden sonra Cuçi ulusurrda ,durum
}avaŞ yavaş değişrneğe başlarrııştı. Haneıdan üyeleni ara-
sındaki müca,dele, içinden çılalmaz feoila[, karrşıklıklar ıha_
lini alrnış, sağlam drüzen 'bozulmağa yüz tutmuştu.

ilk gerileme he]irtileri daha Canıbek han (l342-lg57)
zamanrnda ortaya çıkmrştı.

Doğu kayııaklarr ve Rus kronikçileri, Canrb,ek hanr

1 10.000 kişilik askeri birlik. Tümen]eri:ı mevcudu fiilen
dairna daha az olurdu.

2 V.G. Tiesenhausen, a.y., II. c.,232. s. (Farsça
nıetin), 127. s. (Rusça tercüme) (,,İskender anonimi,, : Muinec-
din Natanzi). - Aynca balnnrz: Gaf f a ri, 27O. s. (tr'arsça me-
Lin), 2l7. s. (Rusça tercüme).

3 V. G. Tiesenhausen, a. y., f. c., 460. s.

ALTIN oRDU',DA r'EoDAL KARIŞIKLIKLAR 159

,oldukga taüdir ederek, ona Özibek'in olurrllu niteliklerini at-
fetmişlerdir. Yukarrda aru]an "rsl<erı]der anonimi'' (Mui-
necldin Natanzi), onun m,edreseler ve carni[er yaptırdı-

ğrnı, ,f,in adaımlarınr ceılkıettiğini, bilimleri (özelllikle dini
bi,lirntrer'i. anlamak gerekir), kültür idet ve geleneklerini
yaydığı'nr ve bu ısuretle Gök ordu'da (A[tın orduıda) İs_

l6mhğı yaymak yolunda enerjik bir faaıliyet gösterdiğini
özel olarak belirtmiştir.'

Cela,iri sülA.lesi ernirlerirrden Şeyh Üveys'in' tarihini
yazarr Ve İran topraklarrnın istiklA,]ini istodiği için Cuçi
u]usunun tecavüz]erine lkarşr mukavemette bulunulmasrnr
açrkça Savunan meğhul yazar' Canilbek için şöytre di-
y'or: "[onun] devlıeti gdlişrniş ve kudreti artmrş, fakat
rran'a lgöz dikmişti.'"

Canrbek, Altın ordu ihanlarrnrn Azerhaycan'a karşr
güttükleri siyas'ete sadık kalrnıştır.n Özbek lhan giloi, Ca-
nıbek de Azerıbaycan'r kerrdi topraHarına ilhak etrneğe

çalışmıştır. Bunun yapılmasr ko]aydı. Çünkü Hülegü aile-
sinden Elbu Said'in 1335'te ölmesinden sonra, Hü[egü dev-
let'i yıkılmış ve Azerbaycan' Türk - Moğol rnenşeinden
gelen Çoban sül,Alesinin,eline gegmişti. Bu sü[AJleııin kuru-
CuSu _ ernir Hasank'm karde,şi eı:rıir Eşr.ef veya Melik
Eşref (1344 - 1356) - Azerbaycan',da ısağlam, fakat za-
]jm bir {lrA,kimiyet kurmuştu. Azenbaycan',da'rrr,emnuni-
yetsizlik yalnız halk kütlelerini değitr, Azerhaycan toprak
sahipler'ini ve tacir gevrelerini 'de sarsmrştı. "Tarih-i Şeyh
Üveys" yazaflna göre, "Tebmiz'in, ]Serahs'rn, Erideibil'in,
Baylekan'rn, B'erd'in ve Nahcivan'ın" birçok ıhocaJlarr (ya-

1 V.G. Tiesenhausen, a.y., II. c''23o. s. (Farsça
ııetin), 128. s. (Rusça tercüme).

ı ,Şeyh Üveys 1356 - 7374'te Irak ve Azerbaycaı'r hAkimi_
yeti altında tutmuştu.

3 V. G. Tiesenhausen, a. V., fi. c., 230. s. (Farsça
metin), 101. s. (Rusça tercüme).

+ lCuçi ulusunun HüIegü hanedanr ,ile münasebetleri üzeri_
ne A. A. Ali-zade'nin araştrrmasında geniş bilgi vardrr: A. A.
l\li-zade, Bor'ba Zolotoy ordı i gosudarstva il'xanov za Azer-
lıayrljan. tzv. Akad. Nauk Az. sSR, 1946, No. 5. ?.
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ni tacirı]eri) Canı,bek hana müracaat ederek lrAkimiyeti
kendi e]ine almasrnr rica etmişler,di.,

Azeribaycan'da Canrbek harıa bağlılık gösteren birçok
kimseler bulunduğu arııIaşılryor. Bunlar, Cuçi ailesinin ya-
Iarlna propaganda yapıyorlardı' Ulema srnıfının mürnıes_
s;illeri (şey'Irler, kadxlar v.b.) ona öz'e likle enerjik yar_
dım'da bulunuyor'landı. Meşihur kadı. Mul}ıyecdin Berdai'-
nin, Melik Eşref'in haskrsr sonunda Saray Berke'5ıe git-
nresi ve konuşmallarının birirıld'e Canıkıek ,hanr Teibriz'e"
karşı bir sefer yaprnağa davet etmesi dikkate değer.,

Acem tariıhqiüeri, yukarııda a,dı 8e9e,n Zeyneddin',den
iribar'en Canıb,ek hanrn bu seferini uzun uzu,n anlatmıs-
lardır. Ba zafer, Ucan gurukiu, alanrnda Melik trşref
L.uvvetlerinin ihezime,tiyle [r. 758'de (: 13ğ7) Sona eI..
miştir.a Bu surettre, Azerbaycan p,ek kısa ibir süre için Crı_
ci rrluslına ilhak edilmişt,i. ,Canı,bıek hanın, Azetbaycan'ın
en öngmli ş,ohri olan Te]briz''d,e ıde para bastırmasıyle bu
c-'I.trrum aqık b'ir şekitde ifad,e edilmiştir. Altın ordu'da öz-
bek rhan (7372 - 1342) zarnantnda paralar "Saray',fl6, 3r1-
gar'da, Moksa'da, Kırım'da, Azak'ta ve H6rizm'de" Ibası-
]lrdr.J Canı]bek han ıdevrinde b'u şehirllere Altın oridu ala-
nında Gülistan ve Yeni GüIistan, esk;i slnırlar dışında ise
Tebriz iJAve olunmuştur. LAkin Canlbek hanın Teibriz'd,e
bastrril.mı,ş sikkelleri so,n ,derlece nadirdir. Bunlar yalnız h.
757'ye ( : 1356) aittir. Cuçi ailıes,inin sonradan Teb_
riz'de para bastrrmadığr anlaşılryor. Çünkü hemerı h.
758'de (: 1357) tahta qıkan BerdiLıek'{n Tebr,iz',de kendi

r V. G. Tiesenhatısen, a. y., II. c.,230. s. (Farsça
mel.in), 101. s. (Rursça tercüme).

2 V. G. Tiesenhausen, a. y. (Hamdullah Kazvini'nin
Tarih-i Güzide'sini tamamJayan Zeyneddin'e bakınız), 223. s.
(Farsça metin), 94. s. (Rusça tercüme).

: V. G. Tiesenhausen, a. y.,224. s. (Farsça metin).
95. s. (Rusça tercüme).

, H. 758 ( :25. XII. 1356 - 14. Xrr. 1357).
; P. S a v e l'e v, Ekaterinos]avskiy klad. TVo, III. bölüm,

2. [ıls., 1857, 216. s. - Markov, İnventarnıy katalog musul'-
n'ııınsld-x monct Ermitaja, M4 - 449. s.
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adına bastırclığr paralara rastlanmıyor. orta Çağ cloğu

tarihçilerinin ,haberlerine göre, belge değeri taşryan sik-
keler daha sağlam bir ka5rnak sayılabilir. Canı]be]< 'harı:n
hicri 757'de 'Tdbriz'de para bastrrmasr' kend sin'in Azer-
baycan'r doğu tarihçilerinin gösterdiği (ıhicri 758) tarillte
değil de, bu tarihte (757) işsaı, ettiğirıe inanmak gerek-

tiğin^i gösteriyor. Canıibek'in işgal olunan Azeribaycan'lda
az kdl,dığını bi'liyoruz. Işleri, orlu ülkesine qekiyordu. Ca_

nrhek, oğ]u Berdibek'i vekil o]arak Tebriz'de Ölcey Hatun
Sara)nnda1 brrakarak- Saray'a yönelıdi.

Altın ordu ilrarıiarl, Azerbaycan'r kendi d'ev,letlerine

ilhak için hernen hemen yrtz yfl ça'lrşrnşlardı. Azerbay-
can, özell'ik7e Kuze;y Azerbaycan (htıgün Rus Azıerbay-
can'l), Moğollarr ya\nız fevkali;de otlaklarr, ya$laklarr 'u'e

krşlaklarr (Karabağ Ve Mug€ın hozkırİarr) ille değil, zen-
gin şehir ve köyleri ile de Eekiyordu. Bu şehirlerde doku-
nı.acrlrk sanayii gelişmişti. Yün ve ipek kumaşlar yapılı-
Yor, lralrlar dokunuyordu. A]tın ordu hanlarr, Hü1'egii

ailesinin Azerhaycan'r ken-dilerine t'erk etmesi için çok
cahşryoilardı. Türlü türlü delil]er lleri sürüyortrar, bu ara-
da Hülegü hanrn 1256 seİerine katıl,dıklarr için Arran'lTl,
yani Ktrzey Azerbaycan'rn anlaşma gereğince onlara 'diiş-
tüğünü lhatrrlatryorlar, her Zamarl başarilr olmamakla be_

raber seferler yapıyorlardı. LAkin Canıhıek'e geılinceye ka-
dar Azeribaycan'ı elde etmeğo mıuvaffak olamamrşlardr.
Altın ordu'nun en geniş hAkinıiyet dovri niihayet b,aş[a-

dı sanrlryordu; topraklarr oldukça gerrişlerniş, macldi kay-
rrakları özelılikle artmıştı. LA,kin gerçek ,durum, bu talıii
ümit ve gözlomleri tahakkuk ettirrııeili. Altııı oııclu, kal-
kınma değiü, yıkı,lma ve dağıtma arifesinde huluııuyondu.
Feodal topllumun ,deriıı]ikleriııde ve Cuçi tıIusııııtla dağıtı-
cr kuwetlerin göze görünrneksizin artmasr, çoktan heri
devam ediyordu. Esasen, bu prooessus daha XIII. yüzyılın

' Tarih-i Şeyh Üveys tV,
ı:., T3|. s. (Farsça metin)' 103'

G. Tiesenhausen, a.V., fi.
s. (Rursça tercüme) ].

F.: 11
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So]]. yarlslnda başlamıŞ vıe işin ııraihliyeti itiilıarıyle ,Iriçbir
vakit durmamıştı. Tulabuğa (1287 - 1290) ve Tokta (1290-
13i.2) han devrlinde kuwet]i bir diktatör rolü oynayan
Nogay'r düşü,nelim. Nogay '1300'de yerrilrnesine Ve iill,dü-
rü}rnesine kadar Ailtın orıdu'nun fii]en bütiin işlerini gör-
müştü. Tokta han, ancak bundan Sonra ii]kede ge'gici ola-
rak düzeni kurmaya muvaffak oılclu. Hanefi özhek'in, sa-
ray karrşrklıklarr ve kanlr bir tethiş sonurı,da tahta çıktı_
ğrnr unutmayalrm. trIalbtlki Özbek'in adı, Altın ordu'nun
kudretiyle ,ilgilidir. Arap ve Aoem kaynaklarr, teferruata
ait mesel,eılerde ayrrlmakla beraber' onun yönetimi nası'l
aldığınr müttefikan anlatıy'lar. Özb,ek, Tokta'nrn oğlu de_

ğiI, yeğeni idi ve tahta çıkmağa halıkı yoktu. Tarih-i Şeyh
Ürıeys'e göre, Özhek gerı,iş nüfuz sahibi olan emir Kut-
luğ Timur'un himayesine ıdayanarak Tol]rta'nrn oğlu İl-
ilıas,mrş'r öId'ürnıüştü., Kendi,durumunu sağIamlaştırrııak
ve ,düşmanlarrndan kurtulmak ıiçin, birçok prensleri ö[-
ciürdüğü gihi, Tokta'nrn yakınlarırı:dan olup öldüriilleır
prense s,evgi gösteren birçok kuwet,li emirlerıi de öLdürrne_
ğe karar ver,di. Burada Altın ondu'ııun IslA,mlaşması ,do_

laylsryle teşekküü ,eden saray grupüarr arasrrr'daki savaş ,da

önerrxlİ bir rol oynam4tr. özbek'e yardrrnda hu]unan Kut-
luğ Timur, ondan IslAmlalşma tarafina kesin dlarak dörı-
nıesini ve henüz çok ikuwetli o an ,düşmanlara karşr sılı
tedbirLer allmasrnr istiyordu., Her rre olursa olısun, öZjbe]<
han, yönetimi ancak feoda} saray aristokrasisi arasrrı,da ce-
Ieyan ,ederr çetin ve kanlı hir savaştan sonra e(e almıştı.
Altın ordu'nun güçlü ideırrinde saraşıda ve yarl göçebe ve

1 Reşidüddin'in verdiği listecle, Tokta harun yalnız üç oğlu
- _ Yabarrş, .İksar, Tükel Boğa - zikredi]miştir. İksar adrnrn oku-
nuşunda bir yanlışlık olduğu anlaşrlıyor. Bu adın İ]basar veya
İıbasmış biçiminde okunrnasr gerektiği ileri sürülebilir. Balınrz:
V. G. Tiesenhausen, a. y., rr. 229. s. (Farsça metin), 100.
s. (Rusça tercüme).

z özbek'in tahta çıkmasr üzerine geniş bilgi edinmek için
bırkınız: V. G. Tiesenhausen, a. y., r. c.,377. s. (Arapça
mctin), 384 - 385. s. (Rusça tercüme); II' c., 244 - 245. s. (Farsça
metin), 141. s. (Rusça tercüme).
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göçebe aristokratlal arasrn]da sık sık 'çrkan kavgalar üze_

rine yukarıda verdiği'miz örnekler, Altrn ordu devlet ve

toplumundaki derin ayrll]klarr bütün açıklığı ile gösteri_

yor. Altın ordu topraliları, kültür bakrmrııdan Tatarlar-
cjan (Moğo],Iartlan) lkat kat yüksek bir düzeyde bulunan
kavimlerle rrııeskündu. Hil'tiı,ırı'irı, Buügar'rn, Kuzey Kaf-
kasya'nrn köy'Iü vre şehirli [ıalkr, eski bir kültüre, zerrgin

ekonomik ve kültürel hir tıemele ,dayanıyor,du. Burrlar,
Altın ordu ,hanlarrnrn hökimiyeti altında gdltşrneğe de_

vam etmişlelse de, yalnız yerli sü{Aılelerden yoksun olmak]a

kalmamışlar, kerldi canlarrnl koruyamadıklarr gibi, mal-
larrna ve özellikıle ejlde e'ttik]eri ürünlere ıde saihip çrkama-
mrşİardı. Çiftçiler, esnaf ve hi[ginler, herhangi bir yere

sürüIrneyecekleriniden ve kesilen ağır verg'i ve rnükellefi-

;retlerin,dışında mal]arrnrn alrnmayacağından emiın değiller-
di. Bu 'gevrede Altın ordu üıikimiyetinin'daima hir zu]üm

olarak telAkki edildiğini ve toplu hir nefretle karşr'landığınl
izaha L.ünırn yoktur. Toprak sahipleri ve zengin taoirler
(ortaklar) arasırıda hirtakım istisnalara rastilanı5rordu.

Ticari çrıkarlar dolayısıyle bunlar'dan çoğu üıan ailesiyle
münasobette bulunuyoridu. Çünkü hanl,ar ve prenstrer, ker-
van ticareti muarnelelerine paralarryle iştirak'ediyorlardı-
Yerleşiü< ve zirai biiligoler yarunda Ctrçi ulusu' bıi.iytik gö-

çebe kütlelerirıin (Türkler, Türkleşmiş MoğdlJar ve Mo_

ğollar) yaşadığı geıriş hozkır']arr kucalilryordu.1
Cuqi ulusunun giigebe srrufı, saylca yerleşik halktan

fazla olmayabilir. LA,kin siyaset alanında haşnolü bun-
iar oyrıuyordu. Göçebe aristokrasisinin ,emir, bey, noyang
gibi mürrıessiller'i,,devletin sahipleri sayrlrı:dr. Mınhtelif
göçebe kah,ile]l'erin başında bıılunan ilıu aristolgatlar, bin
lbeyi ve türn',en beyi ve hatta daha yi.iksek askeri kıımaırr-

danlar sıfatıyle Altın ondu kuvvetlerjnin (nıerkez ve ka_

ı Cuçi ulusunun DeŞt-i Iftpçak ad]r bozkrrlarında yaŞayan

söçebelerin etnik teşekkülü üzerine aşağıcla etraflr bi.Igi vere_
eeğiz.

:r xIIr - xIV. yüzyıllarda göçebe Veya yarr göçebe askeri
ııristol<rasinin yüksek mürnessillerine ernir (Arapça), bey (Ttirkçe)
VCya noyan (Moğolca) adr verilirdi.
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natlarrn) ayrr kısrmlarrnr ğllerirre almışiardı. Bir kısml
h.an sarayrnda yaşryor, han or,dusuna bağlr ibirlikıleri yö-
netiyor, hasit yönetirn mekanizmaslrun ayfl koıIarrna ba_
kryor, bir krsmı Bulgar alanrnda, Krrılmlda, HArizm'de
ve devletin ibaşka bölgelerinde valilik yapıyor, diğer bir
kısmr Kongratlar, Marı:grtlar gibi birtakım kabiliel,erin baş-
buğu olarak bozkırılarda yaşryordu. on]arr Lıirleştiren yal_
nız bir nokta vandı. Göçebe VqIa yarı göçebe ve yarl yer-
leşik maüıiyette birer feodal olan bu şefler, türlü kaprisler
ilıesliyor, keyfi hareketlerıde huiunuyor, kendi çevrelerinde
kabil ol,iluğu kadar geniş bir serhestlik ve ıhatta mırhta-
riyet elde etmeğe çalrşıyorlar, zayıf. 'hanlar devrinde ayak-
lanryor, entrikalar geviriyor, karşıkhklar çıkarryof, UV-
gun şartlar karşıslnda saray suikastleri düzenliyorlardı.

Bu şeflıer arasırrda, bütün bu ortak çizgiJlere rağmen,
her şeyden önce şelhirler ve kültürlü bölgeler meselesinde
clerin ayrrlıklar göze çarpıyor,du. Bir kısrnı şahsi mülkle-
ri sayesindıe ibun]arrn hayatına katılıyor ve bu sebep[e trs-
lArrllığl kabu'i ıetnıekten çekinmiyorılar,dr. Buna karşılık di_

ğer bir kısmı, ya|nız göçebe lhayatınr bilrnek ve işgal edi-
len yerleşik'bölgelerin vergilerinden yararlanmak istiyor-
clu. Bu ayrrllr[<lar, elde o]madan lsaray çewesine de sira-
vet ediyor ve siyasi hayata hazan son 'd,erecıe sert lbir tesir
yapıyordu.

Yukarrda anlatılan duruma göre, lbn Arapşaih'rn 'de-
ğindiği intizam ve sükffnetin 'esals iti]barıyle ya7nlz zahiri
ve geçici tıir olay olduğu anlaşılıyor. Şefüer arasrnda ıhü-
küm süren fikir a;rıIıklarr karşısırıda Altın or,du,da ka_
rrşrıkLklarr,n haşlamasr için, yalnız ufak darbe ve tahıik_
ler bi,le kAfi gelmişti. Canııbek hanın Azar'b,eycan'r ve baş-
şehri Tebriz'i zaptettiği 1356 yİlı, Altın ordu,da sağIam
iktj:dar vo siikürıetin son yılr sayı,Imak gerekir.

Bu devir,deki olayları anlatalim. ,Canrbek ilı.anrn, oğIu
Ber,diibek'i Azerbaycanlda vali yaparak kendi başşehrine
rlöndüğıinü yukanda söylemiştik. LAkin Canıibek yolJda

'lıasta'lıa,nmılŞ Ve eVe gelmeden ö)müştü. İsl6m ve Rus kay-
naklarınln çoğu, onun, oğlu Berdibek'in teşeblbüsiyle öl-
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ıiürüldüğünü ileri sür'er. Birkaç kaynakta ise üıasta]ık so_

nunda ö]düğü anlatilır. Canıbek hanrn ölümü üzerine en

geniş tafsijlit, "lskencler anonim'i'' nde (Muirıeddin Na_

|anzi) verilmiştir. Buna gör"e, Caruhek'in cid'di surette has-
ta olduğu anlaşildığı za|man' büyük ernirlerin'den Toğlu-
bay, Tebriz'de Berdiıbek'e bir mektup yazatak, &ıan öl,dü_

ğti takdirde tahta çılkmasr için bir an 'önce geıIımesini rica
etmişti. Tahta çıkmak eme]ini besıleyen Bendibek, baba-
sınrn izrıini bekleımeksizin he,rnen yola düzüümüştü.

Berdibek, Derbent'i geqip Saray Berke yo[iunda bir
verde ba,basının karargA.hına geldiğ]i 'zaman' lhan iyil'eşmiş
ve llranrn güvend'iği kimselerden ib]iri ona oğlunun 'geldi-
ğini haber vermişti. Canıbek tel6şa düşerek, yukarıda adı
geçen Toğlubay'ın, Ber,dibek'in gelmesine se|bep oldu-

ğunu bilmeden, onunia görüşmeğe karar vermişti. Toğlu_
lıay ,sorunılul uktan korkrnuş ve işi araştrrmak haihanesiy-
le çadırdan çı,karak bir süre sonra birkag kişi ile ıhanrn

-Vanrna gelrniş ve onu karargAıhında bir ihajlının üstünde
biclürmüştü. Berdibek derihal get'iri,lmiş ve kararg hta
bu]u,nan'ernirlerin ye'nıin etmelerine bura'da başlanmıştı.
Ber'dibek'e yemin etmek istenıeyenJleri hemen 'halının üs-
tünde öldürüyorlardı.

Rus kroniklerinde ctrikkate 'değer 
'üıir hikAye vardır.

){i]ronovskaya letopis'e göre, 6865'te (1357) "Altrn or-
rlır'da karlşı]<lıklar gittikçe artryord'u." Rus kroniği, bun-
clan sonra Canııbdk'ıin Tovlubiy, yani yukarrda anr]an
Tuğlubay (Tuğlu,biy) adlı bdr tümen beyinden siöz ediyor.
Akılh, kurnaz ve otoriter b,ir kumandan olan Tovlu,tıiy,
Altın ordu'da ıbaşrolü oynamak isteyerek "Canrbek'in
cğIu Berdiıbek'i kışkırtmağa ibaşlamrş Ve onu överek:
'Sen talrta çrkmalısrn, senin babanr artrk tahttan indir-

' V. G. Tiesenhausen, a. y., II. c.' 293' s. (Farsça
ılctin), 728 - 129. s. (Rusça tercüme). - Canıbek'in ölümü üzc-
ı'ııle etraflr bilgiye sahip olmayan İbn Haldun, iki versio vermiş-
l ıl'. Birinr:i versioya göre, Canrbek eceliyle ölmüştü. ikinci vcr-
sitıya .görc, Canıbek öldürülmüştü. Bu sonuncrr versio, Canrbek'in
l'ılıstlıIığınrlir zincire vuru]duğunu belirliyrır (V. G. 'I ie s c ır-
: ll l't s c n, iı. ;1'., I. r:., 389. s., 2. not).
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m,eli'dir' demişti.'' Tovlubiy, Berdibek'i babasrnr öIdürme-

ğe kandırmrştr. Suikastçiler, türıIü çıkarllar vaclederek
"birçok ordu Joeylerirli" keuıd,i taraflarrna geçirrnişlerdi.
Her şey hazır olduğu vakit, Canrbek'in yanrna giderek
onu hoğmuşIardı.' Bıundan Sonra "Berıdi:bek tahta çıktı
ve |2 kardeşini ,ö],dürdü."

Canıbek ıhanın öldürülmesi, Cuçi ulusunun sonraki
hayatında önemli sonırçlar vernrıişti. Berıdib,elk'in adayIığl,
tahta çıkış şeklirıden anlaşrlacağr gibi, saray çevT|esirrdeki
kıütün emir']er tarafirıdan deste]dlenmiyordu. Esas feodall
kuwetler görülrnerniş hir süratl,e üıarekete geçtiler. Altın
orıdu1da karışıklıklar artmş ve hunun]a hirlikte yakın
zamanlara kadar sağlam bir ıdevlete henzeyerr Altın orclrı
devl'eti dağılmağa başIamı,ştı. Askeri ;aristokra ]ar alas]n-
da Berdibekle lkarş,r büyük bir memnuniyetsi/lik ,göze çar-
pıyordu. Nlihayet Berdibek, rakiplıerinden biri (Kulna)
tarafından öldürül,dü. Yazilı kaynaklara,bakrlırsa, B,e,rdi-
bek ancak üç yıI sai]tanat sürmüştür.' 1357'ıden 1359'a kA-
dar sa]tanat sürdüğü kabtrl 'edilirse ,de, nümizmatik veri-
]eri buna uymamaktadır.

Tetyuş de'finesindıe Berdiibek'in daha sonraki yıülarda
bası,lrnış ısikkel,erine de tesadüf eililir. Girlistarı''da ı}ı. 761'de
( - 23. 11. 1359 - 11. 11. 1360) ve Yeni Saray'da ,h.

762'de (: 11. 11. 1360 . 31. 10. 1361) basılan paralar
gjbi.' Bu suretl'e, Berdib,ek'in saltanatınr'iki yı,l uratatak
1357 - 1361 yıllarını kalbul etrneğe hir ,dereceye kadar',
hakkımız vardrr. Bu saltanatın maihiye,tini an]amak iqin,

1 PSRL, X, Nikonovsk. ]etop., 229. s.
, İbn Haidun (V. G. Tiesenhausen, a. y., I. c., 389.

s.). - "İskender anonimi'' tV. G. Tiesenhausen, a. y., II.
c.,233. s. (Farsça metin), 129. s. (Rusça tercüme).]. - Haydaı:
Razi [V. G. Tiesenhausen, a. y., II. c.,272. s. (Farsça me-
1in)' 274. s. (Rusça tercüme).].

:t P. S a v e l' e v, Tetyuşskiy klad. TVo, ilI. bölüm, 3. fas."
1S58, 391 - 392. s.

ı "Rir dereceye kadar" diyorum, çünkü Berdibek'in ölü-
nıündc'n sonra da onun adrna para bastrnlmrş olınasr ihtimali
vardır.
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P. Savel'ev'in söz]erini üratırlamak yeter. Buına göre, trl'

762'de "Berdijbek, TJızır, Tirnur Hoca, oııdurnelik ve KiI_

diıbek giloi beş ihan tarafirrdan aynr şel<iüale bastrrlmış pa-

ralar]a karşilaşıyoruz."l Nün]rizmatik veııi eriy[e yaz|h

kayrıaklar,daki haberleri birbiriyle uzlaştırmak gügtür.

Yazrlr kaynaklara göre, Berdibek kardeşi ve ra[<lbi Kul_

na tarafırıdan öldürütmüştür. Kulna tarafırıdan yatnız

i-ı- 760'ta ve 761'de bas;t'rrılmış paralara tesadüf olunmuş-
tur. H. '762'de Kulna'nrn artık para bastırmadığr anlaşrlr_

yor. Çünkü Kulna yine kardeşi Nevrıuz tarafindan öldü-

rülmüştü. Esas'en h. 762'de bastrrrlrp Ku]na'nrn adrnr ta-

ştyan paralar buüunduğu takdirde, ibu tezat kendilliğinrlen
orta'dan kalıkmış oılur.

Ku]na'nrrr öldürülım'osi ile A[tın ordu''da karrşıklıklar
artmıştr. Yirmi yrl iginde, 1360'tan 1380'e, yani Tokta-
mıs'ın Altın orldu'ya ğelişine kadar hurada birbirıiyle sa_

Vaşan 25'ten çok'han görüyoruz. Bu ihan]arın adlarrnr İs-

Iim kaynaklarr ve Rus krorrikleri ve öze'l]ikle paralar sa-

yesinde öğrenrnek ka'biüclir. Çünkü hu han]Iar ve han aclay_

ları, hA.kim ,o ıduk]arı a]anlar Cugi ulusunun ufak blir ]<ıs-

mıru teşkil etmlesine rağmen, kerrdi adlarıyle para ilıastıı:ı-

yorlaldı.
Bu yirmi yıl içinde Ahın or'du'da çıkan olayılarrn is-

lim kaynaklarrna göre Rus krorı,iklerinde :da'lra geniş su-
rette anlatlldığınr kaydedelim.

Kulna'nrn kirnin tarafuıdan tahta çıkarıl,drğını ıbi]ıui_
yoluz. T{endisini I(ulpa adr altında zikıeden Rus kronik-
leri, onun Berdibek'i öldürdüğünü ve taraftarlarrna daya_
narak yöııetiııri e,le aüdığlnı t'eyit ediyor]ar. Gül,istan'da, \ie'
ni Saray'da, yani Saray Berke',de, Azak'ta' ve Hhrizıııide
h. 760 -767'de onun a'drna para bastırr]rnası, onun kıSa
lrjr zaman için bile oilsa, Altın ordu'nun büyük bir kısmı-
ıa h'ikim olduğunu gösteriyor. LAjkin aynı yılllarıda _ T60
( =. 1358 - 1359) ve 761 (: 1359) ve aynr yerlerde -

' P. Savel'ev, a. y., 392. s.

: Bu paranrn okunuşu kesin sayrlamaz. Bakınız: P. S il-
vcl'cv, 'l'etyuŞskiy ]<Iad. TVo, IIL bötüm, 3. fas., 1858, lJ9:.]. s.
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Azak'ta, Gülistanlda ve Yeni Sarayida - Rıus kroniklprin-
,cle Navrus transkri,psiyonuyle zilaedilen Nevruz'un kendi
adına para bastrrımasr, Kulna'nrn sajltanatınrn çok krsa
sürdüğünü ve Nevruz'un onun topraklarrnr birer b,irer al-
ciığnr gösteriyor. IsIA.m kaynaklarlnda Newuz üzerine
oldul_"ça mahdut bilgi vandır. Nizarııüddin Şami, Deşt-i
Iripgak hanlarrnr srrallarken, Nevruz,u Kilctibek ile Çer-
kes' arasında zikretm,ekle heraber, Ne'wuz üz,erine üıiçbir
şe5' bildirilmiyor. Şerefüddin Ali Yezd;i ve Şecere_i Türk
s-azarI da dalra etraflı listelerinde Nevruz'u Kildibek ile
Çerkes araslrıda vermişleridir..

Nevruz 1361'de öldürülımüştü. onun ölümü ve katil_
lerinin sa,tanatı üzerine en gerriş hilgiye Rus kroııiik]e_
ri'ncle ve "İskender anonimi'' nde (Muiııeıddin Natanzi)
tesadüf edillir. Nikonovskaya letopis, yazanlna göre: ,,Bu
yll içinde [6868'de: 1360 - 1361''de] Doğu,,dan Yayık öte_
si ]ranr Hidır askeriyle birlikte Volga [ıarıIığına gelJdi ve
AItın or'du'nun Volga b,eylerince karşrlandı; hu beyiler,
}ayık ötesi lranı Hidır ile gizlice anlaşarak VoJga lhanı
}Iaurus'a'hıyanıet etrn:eğe başIadrlar.rra

Bu gizli anlaşmalar sonun,da Nevruz, Hızlr,a teslim
ecli}miş ve karrsr Taıydula 'i]le biri]ikte öldürüJmüştü. Nev_
rtlz'a bağhllk gösteren Altln ordu .,pr'ensleri,' ,d,e on]anla
bir]ikte öldürülmüştü. Attın orıflLr,fla çıkan karışııldlıkİar
Rusya licin son derece yararlı olmuştu. BirbirıIeriyle reka-
üıet eden ıhanlar, Rus ve Litvanya pre,nslerinin yardımr-
ı;a muhtaç k geh
nloskova'nrn, a,nın
ınüzaheretini

Rus krorriklerine göre, yeni Saray haru l{ızır, bu
sartlar altırı,da 1360 - 1361,,de tahta ,çıkmrştı. islAm kay_
ııak]arında bu yoüda verileıı üıaiberleri ,gözden geçirelıirn.

' Nizamüildin Şami, Tauer bas.:r V. G. Tiesenhausen, a. y., II.
193'/, 13. s.
c., 146. s.; 207. s.1 ırot.

;| Nikonovsk. letop., 232. s. _ -(yrıca bakınrz: Rogojskiy
lctrr1;iscc, 70. s. - HikAye kısa olduğu için, ilginç bilgi verilme-
ıııistiı'.
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o'iskender anonimi'', Hızır'ın Ak or'du prensi (oğlarıı)'
Ak ordu hanr Saslbuğa'nr,n oğlu olduğunu kaydeder. Bü-
tün bu karıişıklıkiarın çıktığı yrllarda Ak orıdu'da Çimtay
salltanat sürüyordu. Çi,mtay'ın salltanatr t7 yıI, sürmüştü.
60. yıilların haşında Gök ordu (Altın orıdu) emirleri ona
Saray tahtını teklif etmişlerdi. Fakat Çirntay ibu teklifi ka-
bul etmemiş ve yerirre kardelşi ordu Şeyh'i göndermişti.
Bu gezi onun için acl 'bir ,solllıç vermiş ve orclu Şeyr
çok geçmeden hurada öldürümüştü. Bu srada siyaset
sahnesine Hızır çıkmıştı. "iskender anorı,irni''nde Hızır'ın
tahta çıkmasr üzerine malümat yoktur. Bu s,ebeple, Rus
kı:oniğ;inıdeki hikAye ,lbu yoida';biricik ,haheri teşkil ediyor.
"iskender anonimi''ne göre, Hrzır yalnız bir yıtl safitanat
sürmüştür.' LAkin bunun tarihi 'veri mıemiştir. Rus kro-
niği, Hrzrr'ın 6868'de (:1360 - 1361) tahta çıktığrnr yan-
hş olarak belirtmiştir. Hlzır'rn aıdınr taşryan paraların h.
760'ta (: 1358 - 1359) ,'I6l'de (:1359 - 1360) ve 762'd,e
(=: 1360 - 1361) bastırıldığr düşünülürse,' onun bir yı]
önce tahta çıktığı ileri sürüliebilir. Eısasen, Hlz|r, Nevruz
Jranrn rakibi olarak,'bu sonunc;unuır öıldürü,lmesi srrasrnda
para bastırmağa başlaimış olabi,]ir. Hızır, parailarrnr Gülis-
tan'da, Belad GüIistan'da, Yerri Saray',flg, Hdrizm'de ve
-'ızak'ta bastırmıştır. Bu durum, onun oldukça geniş bir
.alanda sa]tanat sürdüğünü anlatryor.

H|z|r'ın .Altırı ordu'da ,dururntı sağlamlaştlrmağa ça-
l;ştığı göze çarpıyor. Rus işlerine enerjik sur"ette müda-
l'ıale etmiş, buraya üç elçi göndıermiş ve sonradan Dons_
koy adrnr alan Moskof prensi Dimitriy rvanoviç'i yanrna
çağırmı,ştı. o sırada V]adıimiir'den prenıs Andrey Kons_
tantinoviç Suzdal'skiy, N,ijniy Novgorod'dan kat'deşi plens
konstantin Rostovskiy ve prens Mi,haylo Yaroslavskiy de
Altın ordu'ya gelrnişlerdi. Fakat Hrzrr karr'şlklık]arr bas-
tlrmağa ve ülkede 'durumu sağIamlaştırrnağa muvaffak
olamamı,ştr. Çünkü küçük oğlu ile beraiber büyük oğlu

' V. G. Tiesenhausen, a. y., II.
.i'iı metin), 130. s. (Rusça tercüırne).

ı A. Markov, İnventarnıy katalog
[)rmi1aja, ,164. s.

c., 234-235. s. (Fars-

musul'manskix monct
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Te,mir Xozya, yani Timur Hoca tarafrndan tertiplenen
bir suikaste kurban olrnuştu.1 Timur Hoca ancak 5 ı}ıafta

saltanat s'ürmüş,' Yerıi Saray'da \h. 762',de para bastrr-
miştı.

Altln orduida karlşl]dlrklar bu 'devirde çok artmlştı.
Cengiz sülA,lesine menlsup rakipler yanrnda askeri Moğoi
aristokrasisi arasrndan hirtakım adaylar çıkıyordu. Meş-
h.ur Altln'ordu ,emiri Mamay gilloi. Ibrı Halıdun'a, g,5çg"

nlairnay, Berdibek zamanrnıda önemli bir ro] oynam]g,
onun bütün işlerini yörıetmiş Vıe krzrnr aümr,ştı.3 Doğu ta-
rihgileri Mamay üzerine çok az hilgi ve,rmişler,dir. XIV.
yüzyıılın 60. yrllarrnda Al'tın orldu'ntrn tarihi üzerine
esas kaynak dlarak Rus kroniklerini ve rneskükAtı zifue-
debiliriz. Nikonovskaya letopis', Marnay'ın iktidarr'e[e
a]masrnr canlr bir şekilde anlatryor. Ternir Xozya (Timur
Floca), idailra salta ıat,ının ilk günierinde bdrçoJı A]tın or-
du enıiıılerinin kendisine karşr lrasmar.^e bir dururn alma_
sına se,bep oümuştu.

Kronikqinin anlattığına gör,e, "bı.ı yıl içinde or,du
prenslerinden tümen lb,eyi Mamay kendi hükümdarrna
karşr nefret uyaııdırdı". Hana karşr ayaklanan Mamay,
Özbek hanın torunilarrrıdan Avdu'l'u (Albclullah'ı) han ilİn
etmiş ','e onun adrna hareket ederek Timur lHoca'ya karşr
kesin bir ıhücuıma haşlamıştı. Kronikçiye göre, bu devirıde
"ordu''da hüyük hir muharebe yaprlmıştr."

R kip hanllardan biri oılan Timur Hoca, Mamay'dan
kagmak maksad,ıyle Volga'yr ge]çrnişSe,de, öldürülmüştü.
Altın or"du'da duruma Mamay iiAkim olmuştu. Cengiz
sülAlesirro mlensup olmadığ için han unvanrnl alamayan
l'Iamay, yönetirni ele geçirmekle yetinmiş ve süs olarak,
yukarıda zikredilen Aydui'u (A,bdultıılh'ı) tahta oturtrn*uş-
tu. Nikonovskaya letopis'e Eör,e, Avdul 1362'de tahta

r Rogojskiy letopisec'e göre, Hızır, kardeşi Murut tarafin-
dıın öldürülmüştür. Rogojsk. letop., 70 s.

r Nikonovsk. letop., 233. s.
:; V. G. Tiesenhausen, a. y., I.c., 389. s.
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gıkm-ıştı.' Mamay devrinde }renıen başlangıçtan itibaren
lı.bdutrlah a,drna para bastrrı[mıştır. Abdııllah a,drna bastr-
rıl,üğr kesin o]arak arıiaşı]an ve bize kadar gelen ilk sik-
ke, [r. 764 (:27.|I.|362 - 10.10.1363) tariihini taşıyor
ki bu, kroniğin 'haiberinıi teyit eldiyor.' Ah'dullah'rn aldrnr
taşlyan paralarrn büyük bir ]ısmr orduda, yani hanrn
karargihırrda hastırrlrnıştır. Çiiıkü Volga boyundaki,şe-
hirlerin, öziellikie Saray Berke'nin, AbduDlaıh'ın ve onuin
koru;rucusu tüm,en heyi Mamay'rn eüinde ancak kısa hir
süre kaldığl anlaşrlryor. ordudan başka, Abdullah'ın pa-
ralarr Azak'ta, Yeni Saray'da ve HAıizrnlde Yangrş,elrir'-
de (Yenişeıhir'de) bastırılmıştrr.

Altın or,du'da merkezi bir y,önetirn kurahilmek için
Mamay'rrr uzun bir savaşa girişmesi gerekmişti. Kildibek'
Mamay ile Akıdul]alr için bir süre güçlü bir rakip teşkil
et-mişti. Kronik]erde de adı rg1ecen I(illdibek'in" bastrrclığ'ı
paralar, h. 762'ıde (: 1360 - 1361) ve 763'le (: 1361 -

1362) bastırrlmıştır.
Kildiıbek'in Abdullah'tan hemen hemen ilıir yıl önce,

Jrer ha]d,e Mamay'r,n Altın ordu'nun ibüyük bir klsmlna
]r1kirn olmasr,rııdan önoe para bastırdığr bu tarihlerden
de arllaşılıyor. Bu duruma göre, Kildihek'in hir süre 1r.

762'de (: 1360 _ 1361) para hastrran Hızır ve Tiıııur
T{oca liile rekabet etrnesi gerekir. Kroniktrerden \re nümiz-
matik veri]er,den anlaşıüdrğına göre, Ki],dibıek 1362'de
öLdürüImiiştür. onun ölümü üzerıirre Rogojskiy letopi-
sec't€ önemli bir kayıt var,dır: '{ordulda karlşıklık çık-
n--ıtş' Illzlr'ın oğlu Murut Volga'nın bir kıyısını işgal et-
miş ve Kiıldibek'le muharebeye girıişerek onu ö]itür-
miiştü'''{

r PSRL, X, 233. .s.
r PSRL, X, 233. s.
I A. Markov'un kataloğunda Abdullah adrna bastlrllmrş bir

silike vardır. Yeni Saray'da h. 762'de (: 1360 - 1361)) bastrn-
Iilrı bu sikke şüphelidir (A. Marl<ov, a. y., 468 - 469. s.).

{ PSRL, XV, 1. fas. Rogojsk. letop., 73. s. - Rogojskiy le-
lı;pisec, Muricl'i yanlrş olarak Hızır'ln oğIu sayıyor ["İs]<cnıler
;ılrıınimi'' nc ba]<ınız (V. G. TiesenhauS.J)n' a. y., II. c. 130"
s. ). l.
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Bu suretle, Manrıay ile Abdullaih, aynr yıl içirlde yeni
bir rakiple - yukarlda ziknedilen Murut ile - karşrlaş-
rnlşlardr. Ni:konovskaya'letopis' Murut'a Arııurat a.drnr

veriyor.' Hızır'ın kardeşi olan Murut, Altrn ordu haş-
se,lrri Saray'r zaptetnıişti. Karışıklrklar, kronikçinin 1362
tarilrin'de belirttiği gib,i, gittikçe d'erinleşmiş, Altın or-
r'lri clevletind,err mrıhtdlif kısımlar ayrıilmağa ibaşJamrştı.
"(Jrldu emirlerinden Bulat Ternir Bol,gar'r a dı, ve Voğa
}ıoyundalti hütün şehirleri ve uluslarr işgal etti ve Volga
-r.olunu ele gegirdi."

Vdiga ticari ve aslreri yolunun Butrat 'Temir'in (Pulat
Temir'in) eline geçmesi ve Bullgar'rın ayrrlmasrnın, Altın
ordu'nun birliğine ağır hir ,darıbe teşkil ettiği muhakkak-
tiı:. Pu]at Terrı]ir'den sonla' haşka bir oırdu beyi, "Bezdej'Ii,
ı'ani Narıuçatı'lr Togay, bütün bu ülkeyi zaptletti ve or:ada

-verleşti."' Narulçatr alanı a]tında, Mokşa rrmağ'ı hoyu'n-
cla'r ve Mor'dvalar]a rneskffn iböIgeyi anlamak gerokir.

Ruslar Altın ordu',daki o ay'ları dikkat ve ilgi ile
takip ediyorlarrdr. H. 762 (: 1360 - 1361) ille 764 (:1362-
1963) arasında bastırrlan paralardan A]trn or'du'da ılrAki-
lrri5retin parçalandığr anlaşılryor. Bu ,durı.lm kronikçi tara-
f,ından can]r bir şekilde tasvir edimiştir: "Bu d,evirde Vol-
g;a devletinde iki ıhan vardr: Tümen beyi Mamay'm kendi
orclusunda tathta çıkardığı Avdula han ve Saray beyüeriyle
Amurat ]ran. Bu ,iki ıhan ve ıbu iki ordu arasln,cla sürekl[
}:ir savaş ve,husumet ürüküm sürüyor,du."' AmLlrat (bu ad
iıaralarda Murid ıbiçimind,e yazılrnıştır), Belad Günistan'-
ila, Yeni Saray'da ve Saray c,ivarındaki Belad GüIistan'da

1 PSRL, x, 233. s. - Nikonovskaya letopis' Amurat'ı yan-
Jı,; yere Hrzır'rn kardeşi sayryor ["İskender anonimi'' ne balçrnrz
ı\-. G. Tiesenhausen, a. y.' IL c.' 130. s.) ]. Eızen'in oğlu
orcla Seyh'in oğlu Murid, Ak ordrı oğlanlarına (preırslerine)
r'ncnsuptu.

: Bezdej'in yeri için bakıruz: A. N. N a s o n o v, Mongolı
i Rus', 120. s., 1. not, - Bezdej, Berke Sarayr'mn kuzeyinde bu-
lıl n ı-ı1zoı:dtr.

;l Ribli1'ografik bilgi almak için A. N. Nasonov'un yuka-
,'irliı :rnl]an kitabına bakınız (123' s., 1. not).

r I'SRL, X, 233. s.
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kenü aüna para hastrlmrştır.1 Rus prensleriyle olan mt1-

naısebe,ttreri' onun önemli bir kuwet teşkil ettiğini göste-

ııiyor. Lakin Mı.ırid ile A]bdullah arasıııdaki taht savaşıyie
iş bitmiyordu. Yerıli Saray'da bir ara rk, ilı.764'te (: 1362-
1363), Mir Pulat para bastrrıIuştr. Bu'rıdan ,,Saray (Sara5-
Berke - Yeni Saray) şehrinin gegici darak Murıid'terı
allrndığr anlaşr'lıyor. Başşehir için şi,cldetli hir savaş yapıl-
dlğ göze çarp]yol. Saray ,hanlarrnın bu savaşta l"ıer za-
man rnuvaffak olaımadrklarr muhakka1ktır. Çünkü Ab-
cullah h. 764'te Yerri Saray1da kendi adına para bastrr*
niağa muvaffak olrrnuştur. Saray Berke açıkça e,lden ele
geçırııiştir. Yeni Saray'da h' 764'ten so[rra Ahdullalr a-tlı-
n:ı bastrrrlm.ış para,lara tesadüf edilnıemesi dilıkate d,eğer.
Abdulllah'rn son paraları h. 77L'de (: 1369 - 1370) tari-
hjnde bastırılmrştrr. Bu suret}e, h. 764'ten s<ınra Abdul-
liıh'rn (yani Mamay'ın) Saray Berke'yi terk ettiği anlaşr-
hyor.

Amurat'rn (Muridiin) ne Zaman ve nasıl. öIdüğünii
Rus kronikleri anlatrmyor. "iskender anonimi" nde,
}Iurid'in, Cuçi ailesıinin Ak ordu koluna mensup orda
Şe;ıh'in oğlu olduğu yolunda hir kayıt var,d,rr. "İskender
anonimi" yazarl' orrnrn Saray Berke',de saltanat sürdüğü
son yllJara dair bilgi verrneyer'ek, sad,e'ce, üç yıI sal-
tarıat sür,düğünü kaydediyor. Bu, nümizmatik verilere ta_
mam_ryleuyuyor. Çiinkü Munid h. 762 -764 yılılarl arasln-
da para ıbastrrmrştrr. Karrşlklrklar devnirıtle Murid de
Altrn or,du lhanlarınrn çokluğu gilbi, katil]:erin eliyle öl-
d.ürüImüştü. Murj,d, Rus krorıiğinin zikrettiği Moğuıl Bo-
ğa'run oğlu olan başemiri trlyas tarafindan ötrdürüLmiiştü.'?
Ayrır yazara göre' Saray ta,lrtr, o Zamal7 Tirnur Hoca'run
oğlu3 ve orda Şeyh'in torunu olan Anz ı]ranrn elline geç_
ı'nİşti. Abdullah'ın rakiibi o]arak o ,da üç yı,l saltanat sür-
müştü." Nüımizmatik veriler, "rskender anonimi" nin ilra-

r A. Markov, a.y.,467 -468.s.
: Nikonovsk. letop., 232. s.
J V. G. Ties e nhausen, a. y., II. c.' 235. s. (Farsçiı

ıııcün), 130. s. (Rusça terciime).
4 V. G. Ticsenhausen, a. y.
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berılerinde birtakım'düzeltmeler yaprılmasınr ger,ektiriyor.
Aziz han üç yıl saltanat sürmüş, fakat tahta h. 764'te
(:7362 - 1363) değil, 766',da (: 1364) çıkmış ve 768'e
(-- 1367) kadar Saltanat sürmüştür.' Bu sur,etle, Aziz
]lanrn Saray'a derhal değil, aradan bir süre geçtikten
'sonra seldiği anlaşılryor. Her ha,de, lı' 765'te (:1363 -

1364) onun Saray'da ibulunrrıadrğr göze çarpıyot. Aziz
iran, paralarını Murid'irr bastrrdlğı yerxerde _ Gülistan'-
<ia, Belad Gül'istan'da, Yerri Saray'da ve Saray''da - b,as-

tlrrnıştrr.2

Mamay'rn ve vassah Abdullah ,hanın rakipleri ilıi.çbir
Zama:ı azalmamlştı. Aziz hanın ölümünden sonra,' Altın
or'duida Abdulla]h'tan başka, h,.767 _ 768 (: 1365 - 1367)
yrllarr arasrnda II. Canıbek ,de para bastınmrştr.n II. Ca-
nl ek'in ibize kadar geılerı 29 sikkesirı,den hiçbirind:e bas-
tırıldığr yer anrlrnamlştır. Yalnrz ibu nokta hi]e onun
ordu'da pek sağlam Lıir duruma salhip olmadığrnr gösterme-

ğe yeter. Daha 7362'de Bulgar'r alan inezkfir Pulat Ternir'-
in (Timur'ırn) 'birkaç sikkesine tesadüf ıediıldiğini söyle.
yeJim. Pulat Temir h. 768'de (:1366 - 1367) Carubek
]ranr anarak para bastrrmrşsa da, Lıastrrdrğr yeri ver-
ınem;iştir.5 Bu oiay son 'derece önemlidir. Çi.inkü Fuilat
Temir'in, fiilen o masa bi.tre şekl'erı lSaray lhanı olan II.
Canı]bek'in hA.kimiyetini kabul ettiğini gösteriyor. ordu'-
claki "karrşrklık'' ne kadar büyük o ursa olsun, XIV.
vüzyılın 60. yılılarınrn sonunda Mamay ,e vassalr Ahdul-
jah han açıkça galip gelrnişl,erdi. Abdullaıh'rn siyaset sah-
nesinden çekilmesini ger'ektiren seb,epıIleri biJ,miyoruz.
Eceliyle ölüp ölrnediği de kesin olarak anlaşıilamıyor. Yal_

'ı A. Markov, a' y.' 47t. s.
2 A. Markov, a. y.,471-472. s.
:| Aziz han da öldürülmüştür; balqnız:

hausen, a. y., IL c.' 235. s. (Farsça metin),
ça tercüme).

I A. Marl<ov, a. y., 472. s.
r, P. S iı v c ['c v, 'Ictyuşskiy klad. TVo,

100. s.

V. G. Tiesen-
130 - L31. s. (Rus-

lII. bölüm, lttl->l]'
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nız, h. 77l'den (:1369 - 1370) Sonla onun adına para
bastırrlrnadığı göze ça.rplyor.

Nikonovskaya letopis', 6878ide (1370) "Ord.u beyi
lVi'amay'rn or,du'da Marnat 'Saltan adlr yerıi bir hanr talr-
ta çıkardığınr" he[irtiyor.'

Nikonovskaya letopis'irr kayrrağınr teşkil eden Ro-
gojskiy letopisec, ,bu olayl ,lıernen hemen aynr tahirler-
le anlatmış ve 6878'de (1370) tahta çıktığınr belirtmiş-
lir.' Gerçekten ikinci vassall hanın ;ilk sikkesi ordu'da
lı. 77l'de (:1369 - 1370) ıbastırılmıştrr. Mamay'rn talh_
ra oturttuğu ikinci vassal hanrn aü, sikkelerirı bir kıs-
ınında Gıyaseddin Muharnmet ha,rr, bir kısmrnda Muham-
ıı:let 'lran, bir krsmrnda ise Gıyased,din Bulak ıhan şeklin-
ıltı yazılmrştrr. Paralarrnr ordu',da, Hacl Tarüranida (Ej_
rlerhan'cia), Yeni Macar'da ve Yeni Kırlm'da bastırrnrş_
l,ır. Yeni Saray'da veya Gülİstan'da bastırrlmrş |bir s,ik-
l.:tlsi elimize geçmemiştir.3 Bu durum, bütün başanlarr_
ıı:ı rağrnen, Mamay'ın üı,d,kimiyetinin sonuna kadar 'dev_
ltıtin başşohri Saray Berke'yi sağIam b,ir şekiıIde zaphe-
ıltı,me,diğini kesin olarak ispat ediyor. Volga alarunda
ilıiıllıiriyle rekabet eden Altln or'du ıhan]arrrun ]istesini
ıiiizden geçirirken, b,unlarrın büyük ibir krsmının Ak or-
ılır'da doğduğunu ve Cuçi sülA,lesinin Ak or'd'u koluna
l)l(lnsup olduğunu fark ,etnıernek iimkAnsızdır. Her ıIralde,
yiizyıIın 60. yllJlarında faaliyet göster,en Hrzrr (Kidır),
'liınlir Hoca, Muı,id (Amurat) v'e Azlz han (Azis han)
,\l< ()rdu'da doğmuşlardır. Bütün hu,rı]lar doğudan, Ak
( )ı'ıIııı1ılıın, Cugi ıılusunun sol kolurrdan çıkmrşilaıdır. Bu
lıt'.yl'iyet ılıile, Ak ,ordu ısaraylnrn ve Ak ordu aristokra_
;;ısinin Altın or,du'nun muikaidderatına karşr ne büyük
lıiı' ilgi gösterdiğini ispat eder. Yüzyrlın 70. yıIlarrnda Ak

ı l,slal, XI, Nikonovsk. letop., 12. s. (6878).
1' I's;IaL, xV, 1. fııs. Rogojsk. letop., 92. s.
' ]\4ulılıınmct. ]julak adına bastınlan ve bizc kadtrr gclen

'ıııı iıll<Irı., lı. 7tJ2'tlc ( -1380-13s1) Hacı Tarhan'da (IJjrlerhan,-
ıIıı ) lııs|ıı'llmıştır. I]ıınrlan sonra T<ıktamış adrna para bustırı)_
ıııışlıı'. A. Mıı rl<ov, ıı. y., 4?6. s.
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ordu'ııun, Altın ordu'nun işlerine karşr göısterdiği btr ilgisi

- ve bununla ilgil'i faafliyeti - bir kat daha attat'
::. 1.. '.F

AItın ordu'daki karışık]ıkların Ruslar taraflndan dik-
katle takip edildiğini yukarrda ;belıirtmiştilk. En llıasiret]i

prensler, orada Tatar lrA.kimiyetinin zayıfladrğınr ve bu-
ııun kesin bir kurtuluş sağlamak liçin değilse bile, Tatar
lri,kirni5retinin 1,1i1o1'rü azaltmak için kullanrlmasr gerek_

tiğini açıkça adıyorlardı. Kronikleri dikkatle okuyan araş-

tirrcrnrn gözü, ı}rer tü/lü küçük feodal karışıklıklarln, sa-

vaşlarrn sis]eri arasından, Tatar hikimiyetiyle yaprla:-r

Savaşln cicldi baskısr ve enerjik Moskova prensi Dimitriy
ivanoviç'in yönetimi altı'nda yıldan yıla derinleşen bir_
leşrne processus'tinü görebilir.

Feodaller arasrnda taksim edilımiş olan Rusya, xIV.
5 üzyrhn 60 - 70. yıılları arasrnda A]tın ordu'nun soygun-
cu siyasetine karşr Rus prenslliklerini menkezi bir d,evtret

icinde toplamış ve bu suretle henüz kuvvetini muhafaza
eden Altı,n ordu hA;kimi5ıetine şiddetl,i bir darhe indir-
nrişti. Bu sosyal gelişmenin hütün safhallan üzerine Rus
kroniklerinde ibirçok clikkate değer verliler vardrr. Son'
rad.an Donıskoy adrru dlan Di,mitriy ivanoviç ılıu yo da

iınemli lbir ro] oynamıştır.
Dimitriy ivanoviç, 1362'de Moskova talhtına çıktığı

Zamar. Irenüz 11 yaşrnda idi. Dedesi ve babasr taraflndan
Moskof prensliğinin kuvvetlendiiril,mesi yolunda girişileıı
çalrşmalarr küçük Dimitriy'in yavaş|latacağı sanrlryor-
clrı. Halbuki Dinıitriy bunun aksini göstermiştir: Sellefleri
tarafindan toplanan kuwete ve akıllr idanecilerin m,;Jrza'

}ıanetine dayanan DimitrŞ rvanov'iç, yallııız Moskova için
cleğil, lrütün Rusya için err yararlr yolu seçmiştir. Mosko-
va, Altın ordu'nun ,durumu üzerine sağJam hiıIgiye sahip
lrulurruyor, Saray'ıfla çıkan bütün olaylarr, sık sık değişen
hanlan ve enerjik rakiplerini biliyordu. Tatar{larla sava-

şa girişebilm'ek ıiçin, Rusya',daki durumunu sağ'lamlaştır-
mağa vc c'trafında bütün kuvvet ve vaısrtaları toplamağa
ııru,!ıtaç rılrluğu,nrr tıu]ıdir odiyordu. Moskova'nın üç esas
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amacl vardı: 1) Saray lranı lVlurid'(Amurat) tarafind'an
\'loskova'yr zayıflatmak maksadıyüe Dimitriy Konstanti-
noviç Suzdal'skiy'e verilen Vladimir prensliğini alrnak ve
yalnrz ticaret bakmlndan değ,il, -Altın orıdu ile savaş ha-
kımrndan da önemli bir rol oynayan Volga yo'Iunu agmak
nraksadıytre Nijniy Novgorod'a kesin dlarak hfllrim o]-

nıak; 2) Tııer' prensliğini ele gegirmek ve ibu suret],e 'Ta-
tarlarla yapılan Savaşta Moskova'nrn kaynaklarınr artır-
rıak; 3) yine bu maksat]a Ryazan prenslliğini el]de etmek.
Bütün bu üç amaç, ,esasen yalınız bir aımaca çıkryordu :

Ieodal Rus prenslikl,erini Tatarlarla savaş iÇin Moskorra
etra.fırı]da toplamak. Dirnitrıiy ivanoviç, Altın or'du ile
d]an münasdbetlerinde ustahkla hareket ederek her firsat-
tıı, Moskof prensliğini kuvetlendirrneğe çahşrnlştır. Bir-
kaç örnek ver,dlim. Mamay'rn ve Abdul,lalh hanrn, aşağr
Volga'nrn batrsmda buılunan gerriş topraklarr kaybettik-
leri yukarıda ıbe]irtilmişti. Kuze5ıde Mamay'ln fiili lhAki-
ıııiyet alanı Ryazan prensliğinin sınırlarına kadar uzanl-

.yordu. Bu se,beple, Ryazan prensi açıkça Marnay'a tabi
lıir lrluruma düşmüştü. Yüzyılın 70. yıllarrnda Mamay
l(ırrm'r lkendi hA,kimiyetine almrş ve Kırım'ın zengin kay-
ılıklarlndan yararlanarak,durumunu kuvvetlendirmişti.'

Altın ordu',da çıkan karışıklıklar, gerek Rusya, ge-
ı't l< Litvanya igin elveri$li bir d_urum yaratmrştr. Litvan-
vlı pnensi oLgerd (1341 _ 7377), Tatarlarrn zayrf}amasın-
ılıın yararlanarak 1362lde Buğ tarafi'na sefere çıkmrştı.
litıı'ada Sinie vodr (Buğ'a karrşan bu rrmağa ;bugün Sin-
ytıxır adr veril,ir) ırmağr boyunda TatarJ,arr yenmiişti. Bu
ı,ı'ılu, tanınmış Kırırn be)ıi Kutluğ B'ey'iırr, Hac;. Bey'in ve
llıı'istiyan adr taşıyan loir beyin _ Dimitrfly _ kunıan-
ıilısı altında bulunuyordu. Bu zafer sonurı]da, uzun süı,e
l(tıryııtoviçi aiJesinin elinde kalan gerıiş Podoliya hölgesi
l,il.viııryallıların eline geçmişti. Poddtriyalnın işgali, xrv.

ı I}u 1tı'Irla tlaha
N ıı ı; ıı ır o v, Mongolr i

etraflı bilgi almak için bakınrz: A. N.
Rus', 123 -12A. s.

F.: 12
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yüzyılın Son yarlsında Litvanya'nrn kuvvetlenrnesine çok
1,-al.dım etmişti. 1365'tlerı Sonra olgerd, Tatarlardan Kiev'i
rte almağa muvaffak oılmuş ve Doğu Avrupa'nrn en güç-
lı: prenslerinden biri olmuştu.

LAkin Tatarlarla yaptığı savaşta kazandrğı başarılar
o}gerd'i yerli Litvanya çrkarlarrndan ayrramamrştr.
]\Ioskova ve Dimlitr,iy rvanoviç ile anlaşmaktan gekinen
olgerd'in Moskof prersliğini zayrflatmak maksadıyle Ma-
ııray ile anlaştığınr biıliyoruz. Maırıafih Altın or,du'ya dö-
nelirn.

Volga boyundaki alan ve şohirler, özellikle Volga'-
nln sol klyısındaki şoh'irler, yani ikıi haşşehıir - Saray
Be'rke ve Saray Batu - ve Vcılga'run batrsındaki bozkır-
lar, Mamay ile Abdu]ıIah'ın rakihi Murid'in (Arnurat'rn)
elinde bulunuyo 'du. Murid han zamanında Kuzey HArizrn
Ürgenç şeürriyle birlikte Altın orıdu'dan tarnarnryle ayrr-
lar'ak, Kongrat kahilesine mensup Şufi sülAlesinin üıA.ki-

nliyeti altında bağımsız bir siyaset gütmüş ve para bas-
t;rrnıştr.1

,B,Lılgar'ın ve Naruçatr'nrrr (Molşa rrmağr boyurrda
bir bölge) ıda fii]Ien istiHel kazandığ ve Mamay ile Mu-
rid'in rakibi Kildihek'in [r. 762-763'te (: 1360 -L362)
Yeni Saray',da para bastırdığr göz öni.ine ailınacak olursa,
Saray'da oturan i}ıanın Moskovaid,a fazla ibıir otoritesi ola-
rriayacağr anlaşıl,ır. Bu se,bryle, Mamay'rn yardıımında,n ya-
rartranan Diımitriy İvanoviç, Vladimir prensliğine lıak id,dia
etmeğe başlamrştır. Abdullah'rn rakibi Muriıcl (Aırınırat),
Dimitriy'i zaylflatmak ııaksadıylle Ddmitriy Konstantino_
viç Suzdal'skiy',in Vladi,rnir prensliğine ürakkınr teyit et_
miştir. İki Dimitniy'in kuwetleri açasında fark varü.
Cierı,ç Moskof pr'ensi, Vladimlir'i kendisine vermeğe rnec-
bur etmıekle ka ,mayıp onu Mur,id'den ayrrlarak geçici ola-
rak Mamay'ın höki:nıiyetini ka ııl etrneğe ikna etmişti.Di-
ııitriy lvanoviç, pre.ns lBoris Konstantinoviç'ten binlikte al_

ı Sufi sülAlesi tarafından bashrrlan en eski sikke, h. 762'de
(-_ 1360-1361) bastınlmrşhr. Baloruz: M. E. Masson, Monet-
nıy klad XIV v. iz Tetmeza. Byulleten' SAGU, 18. fas., No. 7,
1929, 63. s.
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ı'lıklarr Nijniy Novgorod'u tazminat olarak Suzdal' pren_

sine vermişti. Bu suretle, ilk arnaç Dimitriy tarafindan
gerçekfleştİ.rilrrıişti.

Rusya ile MoğoJılar meselesinin son araştrrrcılarrndan
bİri, A. N. Nasonov, "Rusilarr Moskova etrafrnda topla-
nrak maksaüyle atr[an ilk adımlar, 'Tatarlarrn akrrı ile
açık bir mukavernetle karşılaşmrştr.'' d,iyor.' Gergekten,
yukarıda anrlan ve Bulgar'r iışgal eden Pulat Temir
Nijegorod pnenstriğirre lrücurn ettiği zarnan şiddetli ilı'ir

ıııukavenıetle karşılaşmrş ve,ordu'ya ikaçmak mecburiye_
tinde ka]mlŞsa ,da, [r. 768ıde (: 1366 - 1367) Aziz han
tarafirıdan öldürülmüiştü.'9 H. 768'den süonra gerek Aziz
lıan' gerek Pulat Temir adrna ibastırrlmış paralara tesa-
rlüf edilırnemesi zikre değer. Mamay ile Moskova arasln-
ılaki iyi mürıasebettrer uzun süre ,devam edomemiştir. Çiin-
kıi iiki taraf bir irlerinden karşılılilr olarak şüpheleniyor-
ıtu. MJmay, Moskof prenslJiğinin kuwet ve niifuz bakı-
ınırldan büyümesiııden açıkça korkuyor'du. Öte yandan
l)inıitriy Ivanoviç,d,e Rusya'nın Tatar,hikimiyetindeıı
J;.urtu,lmasr yoluııda Mamay'rn erı te}ılikdli ,düşman oldu'
ğunu takdir ediyondu. Çünkü aşağlda görıeceğirn:iz gl:bi,

vüzyılın 70. yıllarında AItın ord.u'da karışıfi<lililann sona
ı,rnıernesine ve tıatta artmasrna rağrneıı, Altın onclu'da en
lıiiyük güç onun eLinde bulunuyor.du. Beklerı,d,iği gıbi,
i\lııskof prerrsi, Rusya'yr birttreştirıne siyasetinde Mamay
l,ıırıfından enerjik lbir mukavemetle karşıılaşmlştı. Manray,
'|'Vtır' VE Ryaonpr,ehslerine her türlü tesir yaparak, orı[a-
ı'ııı, Jıu devrin feodail münasebetleri bakırrıından çok ka-
ı'lıl<lcrıistik olan separatist siyasetlerini desteklemiştfl. Ge-
ı't,l< 'l'ver' pr,ensi Mihail Aleksarrdroviç, gerek nfi*bru"-
llı ( )ltlg, dar feodaıl çıkarlarrrııdan uzaklaşarak, Dimitriy
lı''iıııtıviç'in temsi,l ettiği Moskova siyasıe,ti düzeyirre çıka-
ılıiııııışlardı. Rus tarihlerinde Dimitriy Donskiy'in 60. ve
,izı,llikltl 70. yıllanda Rusya'yr kıir]leştirme yolurıda oy-
ıllltlığı r'ol mükemrnel bir şekiüd,e aydırılatılmrştır. Bu ba-

ı n.N.
e n.N.

Nısonov, Mongolı i Rus',
Nırsonov, tl. y., 126. s.

126. s.
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kıındaı bizim ibunun üzerinde 'durmamız lüzu,msuzdur"
n4amay ile Litvanya prensi olgerd'in, Di,rnitriy'in bir'leş-
tirme faal;iye'tıini erıgellemeğe çalışmalarına, Tver' ıle
Ry4ıo ıpr,enstrerinin Moskova'yr zayıflatmak için giriştiküe -

ıi teşebbüslere (1375'te Mihaıil Tverskiy'in Moskova ile
Savaştlğınr söyleye}irıı) Iağmen, hiçbiri muvaffak o]ama-
nrş Ve Moskova'nrn ikuweti ve Ruıslar arasırıda kazandr-
ğı manevi nüfuzu artmrştı.

Dimitriy Ivanoviç'e Rusya'nr'n esas kısım,]arrnı Mos-
kova 'etrafrnda hirleştirrneğe imkin vermernek için, Ma_
may'ın Altın orduida'daha ağır bir teşebbüse girişerek
Altın or'du'daki karşıklıklara son vermesi ve Cuçi ulu-
sunun bütün topralilarrnr tekrar kerldli ıhAkirrıiyeti altında
toplaması. ger e,kiyorıdu.

Mamay buna muvaffak olamadı. Bulgar alanrnr ge-

çici olarak [röki niyeti altına almasına, yi,ne geçici olarak
Hacr Tar]han'ı (Ejdeıhan'r) eıIe geçirmesine've Kuzey Kaf-
kasya'yr elinde tutmasrna rağmerr, Altın ordu'nun esas-,ce-
kirıdğrıi teşkiil eden Volga havzasınrn zirai hölğelerini ve
zengin şehirleiini hdkirniyeti ,altlna alamamıştı. '

H. 773'ten ( : 1371 - 1372) Toktamlş'rn tarih sailr_
n,esine çrkmasrna kadar karışıklılilar yalnız devam etmek_
le ka]mamış, daha da artmrştı. Rus l<roniği 6s81 (1373)
tariıhinde krsa, fakat ıson der,ece örıemli bir haber verrrriş_
tir:

'.Bu yrl içinde orduıda karışrklrklar çıktr ve ıbirçok
or,du prensller'i birbirler,ini ötrdür,dütrer; sayısrz Tatar öldü;
bu suretle Allahın öfkesli anlaş'ldı."2 Kronik hurada sa_
c]'ece Altın ordu işlenine Ak orıdu üranlarrnrn kesin olarak
müd,ahalesiyle ıderinleşen karışıklıklarrn ikinci safhasrnrn
başlangrcınr kaydetmiştir.

Ni.imanizmatik verıiler,e göre, 70. y;lların ilk yarısında
üç ,haıun birbirtreriyle rekabet ettiği anlaşı'lıyor: ı

ı Burada Mamay'ın ikinci vassa]ı Muhammet Bulak han
tarafındarı para bastınlmıştır. _ P. S a v e l, e v, Tetyuşskiy klad.
TVo, IIII. böIüm, 2. fas., 1857, 253. s.

2 PSRL, XI, 19. s.: 6881 (tg?3).
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1) Yeni Saray'da h.773'te (: 1371 - L372, para'bas-
tıran Tulunbek hanrrn;

2) Ural (Yayık) rrmağrnrn aşağı havzasında, Saray-
clr'ta lr. 775'te (:1373 -\374) para bastıran ilban han;

3) Sarayçık'ta yine h' 775'te (: 1373'1.374, para
bastıran .Ala Hoca.

Bu ,devir'de Altın ordu'da çrkan karrşıklıkların, Mrsır
giıbi uzak bir ülkede }'aşayan büyük Arap tarihgisi İhn
Haldun'un gözün'den kaçrnamasr iliikkate değer. Iibn Hal_

dun, lıaşka yazarlar taraf,rndarr kaydedilrneyen ve Cuqi
nümizmatiğinin verileriyle teyit edilen birkaç önem]i
oldy vermiştir. H. 776'da (:t374-l375) Altın ordu'-
da çıkan olay ar üzerine lbn Haldun 'bakrnrz rıe diyor:
''Saray qeı'resirı,de birkaç Moğol ,emiri ,dailra var,dı. Bu
errıiir'ıler birbirleri5ile uzlaşamamışlardı. Hacı Çerkes Ej-
derüran çevresini almş, Urrıs hanla Aylbek han da kerıdi
uluslarlnr ,işgal etmiştrerdi. Bu lhan]ara "sefer ,gııirleri''
adrnr vermişlerdi."' V. G. TieısenJhausen, tercürnesinde "se-
fer emirıleri" kelimelerini verirken tereddüde düşerek kıu adı
"sol koü emirleri" şeklinde çevirmenin daha doğru olaca-

ğ;ını ileri sürmüştür.' Burada sol kol emir]erinde'n, yani
;\k ordu em,ir ve oğlanlarırrdan (prerıs,lerinden) söz ediıl-
c'liği şüphesizdir. Gerçekten, yulkarı,da anrllan Hacr Çerkes,
Urus han ve Mamay ile rekabet eden lhanların çoğu, Ak
(Jrdu'ya, yani Cuçi ordusunun sol koluna mensuptu. İbn
Haldun biraz aşağı'da "Ejderıhan uluslarının hökimi o]an
I{acı Çerkesiin Mamay'a ,hücum ettiğini, onu yenerek Sa-
i'ay'r aldığınr'' ühaber veriyor.3

Mamay'rn Saray'a lJz;l1:n Zarnan ıhikim olamadığı an-
laşılıyor. Çünkü Y. Saray'da Mtıharrırnet Buılak adrna bas-
t;rrlmış sikkefiere rastlanmryor. Buna karşılık, Ibn }Ia,l-
rlun'un Hacr Tar]han'a (Ejderhan'a) h. 776''da Çerkes

ı V. G. Tiesenhausen' a. y., I. c.,373. s. (Arapça me-
ı jn ı , i]t]9 - 390. s. (Rusça tercüme) .

rr V. G. Tiesenhausen, a. y., I. c., 390. s., 1. not.
]| V. Ci. Ticsenhauscn, a. y.' I. <:.,374. s. (Aı:ııpçlı ırlt_

ıiııı, l]1)L s. (Itusqa terrlüme).
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Bey'in h,A;kim olduğu yoluıl-daki kaydr, nümizmatik ve-
rileriyle teyit ediliyor.' Çerkes Bey hurada [r. 7761da para
lıastrrmrştrr. ibn lHaldurı'un Hacı Ç'erkes ad"rırr verd,iği [ra-

nın Çerkes Bey olduğu mııhakkaktrr.
70. yıllarrn son y€ınsrnda, Toktaırrırş'rn Volga Üıavza-

srnda ortaya çıkmasrndan biraz önoe Yeni Sarayıda [r.

i75 ve 779'da, yari L373'ten 1378''e kadar para bastrran
Arahşah ıda faaliyette hulunrnuştur.' XV. yüzyılda yaşa-
yan meÇhul b]ir Acem yazarrnln Moğol sultarr]arrnı;n Soy
kütüklerine ta}ısis ,edilen eserine göre, Arabşah, Cuçi ailesi-
nin Ak ordu koluna merısuptu.3 ,onun Ak or,du'ya Inen-
sup oldıuğu Nikonovs]<aya letopis'te de bildirilmiştir: "Bu
yıl içirıde (1377, 

- A. Ya.) Vo,lga alanına, Mamay'rn
Volga ordusuna Gök ordu'dan Arapşa ad,lı bir prens gec-

ti; prens Arapşa gayet gaddar Ve kuwetli bir bahadır,dl;
yaşlnrn küçüklüğüııe rağmen, hirçok başarılar kazandr ı,e
Nijniy Novgoro,d'a lhücum etti."n

Ardbşalh birbirleriytre rekabet eden ıhan]arla ve Ma-
rnay'la (bu devirde Marnay Muhamrnet Bu,lak'r tatrrta

oturtmuştu) hiç te'rnas ıetrnederı, bütün telrlike ve sorumlu-
luğu göze alarak 1377',d,e N,ijniy Novgorod'a karşr sefere

çlktı. Dimitriy lvanoviç alaylar toplayarak Tatartrara kar-
şr yöneldi. onlara rastlarnayrnca geri döndü. Moskof
1ır.errsinin voyvodalarr Tatarlarrn iizine tesadüf et,meden,
Sura rrmağna karrşan P'yana ırmağna kadar goldil,er.
LA]cin her ihtimale karşr alay(arrnr iiler[ye sevk etti. Bı.ıra-
oa Ruslara Tatarı]arrn uzakta "Volç'i Vodl'da"' bulundıık-
larınr ,haber verdiüer. Rus voyvodalarr o zaman kendile-
rini hiçbir te,hlikenin te}ı,dit etmediğine ve hu uzun sefer-
den sonra istirahat edebileceklerine karar verdiler. Ordu-
gAhları,nr taıhkim etmeyen ve devriyeüer bırakmayan Rus

A. M a r k o v, a. y., Dopolneniya, 860. s.

A. Markov, a. y., 477. s.

V. G. Tiesenhausen, a. y., IL c.,54-55. - Ay-
bölüm,l'ıcir bııkınrz: P. Savel'ev, Tetyuşskiy klad. TVo,

ii. 1'ls., 431. s.
ı l,sRL, XI, Nikonovsk. letop., 27. s.: 6885 (1377).
ı Donec'in ayağı.

s.
ilI
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askerleri zrrhlarrru çıkarmrş ve silAıh]arınr atmşlardr; "on-
larln prensltreri ve boyarlar ve lbeyler ve voyvodalar eğlen_

celer tertip eiderek içiyor ve eğlerıiyorlar,dı.'" Rus karar-
glhında hu eğlerı:ce devaırn edlerken, Tatarl,ara kılavuz gö-

revini gören Mor,dva prensleri, Rus askerlerinin durT ırnu-
nu haince lraber verrniştrercli. Arabşah derLıal Rus karar_
gflhma yaklaşmrş, onu her yandan sarmrş ve fii,len sil^ih_

sız olan askerlere ansurn saldırmıştı. Rus başbuğilarrıırn
ve askerlerinin çokluğu o zantan kılıçtan geçirilmişti.
Yalnız lküçük bir kısmr kaçmak Suretiyle kurtu'lrııuştu.
Ardbşah i,çin Nijniy Novgorod'a giden yo} açı'ümıştı. Aralb_

şdh da hiq kimse tarafından bekleıı'meden Nijniy Nov-
gorod'a gelmişti. Askersiz kalan şe}ıir mukave{met göste-

r'enıemiş, aüralinin çokluğu Volga'nln yukarr kısmrna kaç_
mıştı. Tatarlar şehrin terk edilmiş mahaıllelerine girer'ek
yağmaya başlamışlar, şe}ıinde kalan si]l0hsız ahaliyi 'esir
alrnşlar, evlerıin çoğurıu ateşe vererek uzaklaşmışlaı:'ı1ı.
Gerıek kronikler,de, gerek doğu kaynak]arrnda Arabşaılr
üzerine burı:dan fazla hilgiye tesadüf eitilmez. LAkin oırun
Altın ordu',da bir yıl daha ro( oynadığr anlaşıilryor. Çün-
kü Yeni ,Saray'da onun adı,rıa h. 779'da (-- 1377 - 1378)
bastırrlmış parallara tesadüf edi]ir. Volga boyunda Arab-
şah'Ia r:,ekabet ederı bir han daıha vardr. Ydne Ak ordu'dan
çıkan bu han, Cugi süIillesinin Şeyban koluna mensuptu.
Sik]<elere göre, hu ihanr,n adr Kağan Bey idi. Yukarr'da zik-
rodilen XV. yüzyıla mensup meçüıul Acem yazarl bu 9ıa-

nrn adrnr Kaan Bey şeklinde yazmıştr.2 onun adına h.
777'de Yeni Saray'da übastrrrtrmış ıbirkaç şikke vardır. }-e-
rri Saray şehri oldıukça kısa bir siire onun elinde kaılrmştı.
i3u sürenin bir yrl bile sürnıediği arılaşılıyor. Kaarı Bey
üzerine daha etraflı billgi elde edemedik.

70. yılüarda Altı,n ordu'da göndüğürnüz olaylarrn so-
nuçlarrnr krsaca özetleyelıim. Mamay ibütün Altın orclu'-
yu ele geçirmek igin çok çalışmışsa da, buna muvaff,ak
olamamıştr. Volga,havzasrnr ihA,kinıiyeti altına alamarıı.ış,

ı A.V.
2 V. G. Tiesenhausen, a. y., lI. c., 5,1 -55. s,
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ya}nlz 'kısa bir süre için Ejderihan ve Buügar'r ele geçfu-
niişti. Zengin Vdlga havzasr daıha çok Cuçi sül^ilIesiııin Ak
ordu koluna mensup lhanlarrn eılinde katrmıştı. Birbirle-
riyle r'ekabet ed,en bu üranlar, tahtı üç yıtrdan çok ilşga'l et-
rıred,ikleri ıhalde, Volga ibölgesini Mamay'a terk etmemi:ş-
lerdi. Böylelikle, Mamay Cuçi ulusunu kerı,di lhAkimiyeti
aitında ;biritreştirmeğe muvaffak o]amamıştı. Bu bakrmdan
Dimitriy ivanoviç, bütün Rus]ar arasrnd.a kazanüğı ma-
r-.eı,'i otorite sayesıinde daha büyük bir başarr etrde etmiş-
ti. Bu arada Moskova'nln Ruslar arasrrıda kazandrğr de-
ğer gittikçe artryordu. Bu durum kanşsıııda Marrray, Mos-
kova'nın Tatarlar]a keslin olarak çarplşacağınr anlamıştı.
Çtirlkü ona göre, Rus prenslleri Altın ordu'ya verdikleri
ı,.ergileri. de azaltmağa başla,mışlardı. otuz kırk yıl önce
Ozbek han ve Canıilıek lhan zamanlnda a]ınan vergilere
nazarar. getrirllerin kuvvetle azal,dığl onun gözünden kaç_
mamıştı. Mamay, Moskova'nrn Tatar]ardan tamamıyle
kurtulmağa veya hiç o]mazsa vassa,llık bağlarınl gevşet-
rneğe çalışacağınr da biüiyordu. Bu ,durum karsısında Ma-
may'ın Rusya i]e savasa ıhazrı:lanmağa başladığı kolayca
anlaşı'lır. Fakat bu savaş, Araibşaıh'ın |377'de yaptığı gibi
doğrudan doğruya yağma maksadıyle ,d,eğil, Rusya'yr ke-
sin' olarak zayıflat,mak ve tekrar lhökimiyeti altrna almak
amacryle yapıIacaktır. Ma'may'ln 1378'de Nijni1r Novgo-
rocl'a Ve Moskova'ya karşr yaptığı seferi bu akın için ,bir
tecrübe saymak gerekir. Nijniy'i alıp yağma etmeğe mu-
vaffak olduğunu, fakat Moskova'ya girernediğirıi bil,'iyo-
ruz. Dimitriy ivanoviç, Mamay tarafindan gönderilıen
Altın ordu beyi Bigiç'in askerlıerini oka'nrn ötesirıe atmış_
Lı. Rrrslarla Tatarlar arasrnda Voja ırmağı ,boyunda bir
mrılrarebe yapılmıştı. Bu defa Ruslar kesin bir başan ka_
zaıımışlar,dı. Tatarlar' saylca çok ölü ıbrrakarak kaçmış_
ltırdı. 1378 Voja mağlühiyeti Mamayh gayet kuwetli hir
tesir' yapmıştı. Kronikci, Kul,iikovo ovasrnda yapr,lan mu-
Iıırobeye ait hikdyesinde Mamay'rn Vo1ja mağlühiyetinderr
.sonra,ki clurumunu tasvir etmişt,ir. Marnay .,çok 

şikA,yet
cri.ivor ve ağ,lıyorıdlı''; onu teıselı]i etnıeğe çal1şan müşaür-
lcı'i: "Scnin ordu'n failıirleşrrııiş ve kuwetin azalmıştır;
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fa]<at sen büyük varlrk ve mülklere sahipsin; Frenkleri,
Çerkezleri ve Aslarl tutarak büyük bir kuvvet topla ve
kend'i beylerinin öcünü al..." diy'orlardı.' Altın ordu'nun
şerefini korumak için Mamay'ın Voja mağılübıiyetini göz

önünde tutmasr gerekiyox'du. Muvaf,fakıyet kazanacağına
inanan Mamay, siyasi şartlarrn elverişli o d,uğunu görü-
yordu. Moskof prensinin kuwetlenmesini istemeym Lit-
Vanya prensi Jagiello ona yardırrı edeceğine söz vermişti.
Ryazan prensi oleg de Maimay'a bağlılığını bildir_
mişti. oleg Tatarlardan çok korkuyor'du. Çünkü Al-
tln ordu'ya rnukavernet ettiği takdirıde Tatarlarrn akr-
nıyle karşrlaşacağını hiliyordu. Mamay'ın 1380 sefe-
ri Ve Kulikovo ovasındaki rneşlhur muiharebe ize-
ı:ine Nikonovskaya letopiıs'te gördüğümüz hikA.ye, fev-
kalA,de bir tarihi ikıe,lge teşkil eder. Derin bir yurt sevgi-
sjne dayanan bu belge, yalnız ddebi bakımdan 'esaslr o]arak
işienmekle kalııamış, ayrrca ibirçok önenıli olaylar zikret-
miş ve derin ılıir siyasi ol,gunluk gösterrniştir. Bu eserıe

göre, Moskova'nın' Mamay or'duıSuna karşr kazanılacak ba-

sarlnln yalnız Ruslar ilıakımından değil, bütün Awupa
Jıakımrndan büyük bir örlem taşldığını takdir ettiği aııIaşı-
iiyor. Kulikovo ovaslnda Ruısya için öIenler şer,efiııe yapı-
Jiln törende "prens: Krılikovo ovasrnda ortodoks dini ve
bütün Hıristiyanlık için ölen kardeş ve arkadaşlar, hitrra-
nız ehedi oüsun' derniştıi."'

Kronik, Dimitriy Ivanoviç ve Mamay üzer,ine son ,de-

rece ilginç llıilgiler vermiştir. Mamay bu de'fa da teşebbüsü
kendi eline almrştı. Kronik saıhiıbi Mamay'a büyük plan-
lar atfediyor. "Batu lıan bütün Rus topraklarrnr isgafi. et-
tı ve bütün ülkelere ve bütün ordu,lara h6kim oldu; Ma-
ıııay da aklıyle, daha çok akr]sız lkafasıyle böyle düşünüyor-
clu.'" Ryazan prensi oleg, Mamay'rn niyetini öğrenince,
]i,er zarnan olduğu giıbi korkmuş ve denhal Altın ordu'ya
Iıağlılığınl biıldirmişti. o1ğ, bu yo'lda Litvanya prmsi Ja-

t PSRL, l(I, 46. s.: 6888-
- A. y., 65 - 66. s.
:i A. y., 47. s.



186 ALTIN oRDU',NUN ÇöKÜŞÜ

giello'ya da mektup yazmlş ve ortak ;kıağIıhk siyaseti ve'
hatta Tatarlara yalıdım teklifiııde bulunmuştu. oleg'in
ilıu Lıareketi, Rus top aklarrna karşr keş'in ibir hainlik teş-
kiil ediyorıdu. o'Ieg'in siyaseiti, Rus kronikçileri tarafindan'
da ıhainüik olarak telhkki ediJmiştir.

1380'de Mamay, Türk - Moğo'l göçeibelerinin ve [rat-
ta ücretli askerlerin iştirakiyle lbüyük kıir askeri kuwet
t<ıpladr. Krorıiğe inanmak gerekirse, Mamay "kendi as_

].ıer]er,ine ilive olarak, Frenk, Çerkez ve As askertreri tut_
muştu.'"

Dimitriy, Mamay'ln büyük kuvvettrerle Voronej al-
tırrda bu]u,rlduğunu haber alrnca enerjik ,bir şekilde mu-
kavernete ]hazrrlanmağa başladı. Daimi ra]çihi Tver' pren_
si Mihail ıde dah'il o]lmak izere bütün Rus prensler,ine mü_
l'acaat etmişti. Kronikçi, yurt topraklarrnrn savunmaslna
katl]an prenslerin adlarınr sıralamıştır. Bu sıralamadan
anlaşıldığlna göre, Moıskof, prensinin otoritesi, bu clefa
Rus feodallerinin dar, yerli, separatist crkarlarrnr yen-
ınişti. Dimitriy, ord,unun sildhlanmasrna da ayrr bir önenı
vermişti. Tatar telhlikesine karşr ortak bir Rus savunmasl
kurmak için rrı,etropolit l(iprian ,da çalışmıştı. Rus prlens-
Iiklerini lbirleştirrrlek yolunda bu ,dıgvirde olu,mlu bir
rol oynayan Kiprian, R'us kilis'esinin mümessili o]arak ca-
llşıyordu. Metropolit Kiprian, Dirnıitriy Donskoy'a ya|nız'
nranevi ıbakı,mdan yardrm etmektle kalmryor, bütün Rus
prenslerini Moskova,etrafinda toplanmağa,davet ediyor-
du. D,irnitriy 31 temmuz 1380'de Rus alaylarrnın Kolom-
na'da toplanırnaılarr için ,emir verdi. Mamay'a karşr bura-
dan sefere çıkrnak niyetinde idi. Seferin hazır,]anmasıncla
kronikte be,lirtiılen bir nokta çok dikkate değer. Dimit_
riy hu seferinıde tacirlerin yardırnından yararlanmr'ştl.
Kronikte burılarrn adlarr ,da srralanmlştrr., B'unlar vaktiy-
]e Rlus ticaret Aleminde talunmrş adüarı. Aralarında yal-

'A.y.
r PSRL, XI, 54. s. (6888).
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nız Tatarlarrn Ad,et, gelenek ve dillerini bilen kiimseler de-

ğil, or,du'ya giden yollar, köprüler, geçitler üzerine az çok
,bilgi sahibi kimseler de vardı. Dimitr,iy İvanov'iç'in onlar-
dan Mamay ve askeri kuwetleri üzerine bilgi aldığınl
kaydetın*ek zaittir.

Di,mitriy, Kolomna',dan güneye yörııelmiş ve "okaida
Lopasna rrmağr ağzındg"ı kararıgAh kurmuştu. Timo-
fey Vasiil'iç hurdda askerileriyle b'irlikte Dimitriy'e ilti-
hak etmişti. Ey,lülde Rus alayılarr artrk Berezuy'a Valmrş-
la::dr. Burada Moskof prensine birtakrm Litvanya prens-
lerinin iltihak ettiklerini ısöyleyelim. Yalnrz prens Jagiello
ve Ryazan prensi oleg gelrnemiş'Ierdi. Buradan Dimit-
riy tekrar yola çıkmrş ve Don vad,isinde Kulikovo ovasln-
da Rusya'nın büyük'düşmanr Mamay ile karşılaşmıştı.
Kuılikovo muharebesinin sonund'a kronikçi, Tatarlarla
s:avaşan Rus ve Lıitvanya prenslerıine: "Tanrı, kuvvet,e
cleğil, hakka yaridlm ecler" sözlerini atfedi.lyor.' Dim'itri;ı
trırrna cevap olarak: "Karıdeşler, şanllı ölürn, kötti hayattan
yeğdir'' demişti.' Litvanya prensileri5ıle beraıb,er bu devrin
rneşüıur ,asker[erirı:derr Volrn'lr Dimitriy Bdbrok da ge'l-

mişti. "onu iherkes tanıyor ve ıka,trramanlrğırıdan herkes
korkuyord,u.'" Kron_ikçi, Kulikovo ovasln;da Nepryadr'a
ırmağınrn ağzında iki orduıı..un 5ıerüeşnıesini ve Ruslara
tırihi bir zafer kazandrran rnuıha::ebeyi canlı olarak tasvir
ctmiştir. Yazarrn ver,diği bilgiye göre, Rus ve Tatar or-
rjusunda aylr ayIl 40 lbin kadar süvari ve p,iyade vardr.
]]urada mübaliğa ed;ildiği anlaşılıyor. Tatarlar bu aiskeri
kuvveti Rus]ara göre dalha koiay toplamışlardı. Dinrit-
Iiy muharobeyi yalnız yönetmekle kalmıyor, savaşlara
da katıhyordu. "Mamay beş prıens ile yüksek kıir tepeye
cıktl ve kanh muharebeyi ve [insan] kırrrnını buradan

A. y.

A. y., 56. s.

A. y.

A. y.
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Se}Tetti.", 8 ey]ül 1380'de Tatarlar mu,hareibeye ba$adı_
]ar. Kron,ikte, askeri mahiyettie çok ilginç bilgi vaıdır."
Mrr,harebenin iki noktası hik0yeainin dikkatini çekrniştir.
Birinci nokta, kuvvet ve maharetiytre tarunmış olan Ser-
gey Radonej,skiy adlı baha,dırın Tatar baıhadırı Tem'ir Mur-
ztı. ıle yaptığı müca,deledir. Bu mücade,]e ıiki ıbaıhadırrn öl-
rnesi}zle sona errniştir. Ikinci olay, Diımıitriy Bobrok'un
litımandasrnda pusrıda ıbulunan ,birliğin akınrdır. Çok [<an
dö'külmesine yorl açan hu savaşta başarr kdh ıbir yana,
kA]ı öbür yana geçiyordu. Her iki yandan askerin yarr-
dan çoğu ölmüştü. "Her yalnda birçok ölüıler göze çarpı-
yordu; atlar ö]ülere basma,dan yürüyemiyorlardr. Asker-
Jer'düşrnanları sildıhlarıyle değil, ellerıiyle öIdürüyorlar,dr.",

Kulikovo muhareıbesinin önemini tayin etmek güçtür.
Bu mrllrarebenin önemi Rus tarihinin Eer,çeveısıine sığdı-
rrlamaz. Dimitriy Donskiylin Tatarlan yenmesi, Tatar-
ların yerııi,lebileceğini ve Rus prenslerinin birleşmmiyle
Tatar lrAkirrı:iyetine kesin ve yrkıcr bir daribe indirilebile-
cıeğiııi ispat ediyordu. Rusların 1380id KııIikovo ovasln-
ria kazandlklarr zafer, komşu rninbtler taraf,ından bu şe
kj]de telikki edilmişti. LAkin Rus z,aferiinin yrkıcr kuvveti
ne kaldar lbüyük olursa olsun, bu, ,henüz A[tın ordu idev-
letinin dağıldığ1nı göstererrrez. Altın ordu gegici o]arak
tekrar kuvvetlenmeğe muktedirdi.

ı A. y., 59. s.

:r A. y.

I PSIII,. XI, 60. S.

IKİNCI BoLüM

XIV. yüzyıhn 80 _ 90. pllarrnda Ak ordrı'nun
yükselişi ve Toktamış'rn Altrn ordu'yu

güçIenilirme teşebbüsü

Askeri lbalıiırndan Cuçi rılusunun sol kanadrnr teşkil
eden Ak or'du'ya Rus tariürlerinde Sinyaya or,da, yani
Gök ordu adı verildiğini yukarrda belirtrniştik. orta Ça-
ğın İilk yrllarında ısrnrrlar özellikle bozlırlarda kesin ola-
rak tespit edilmezdi. Bu seibeple, 'kaynaklar srnrrlarr en
genel gizgileriyl,e gösterir[er.

Ak or'du'nun (ekoıroınik, siyasi v'e kültürel bakrm-
lardan) en önern]i kısmrnr aşağı Slrderya vadisi ve genellik-
le Sütkend ve Savran şehirleri ile ırmağın Arall gölüne dö-
küildüğü yer arasrnda uzanan kıütün aşağr üravzası teşkil
ediyordu. Ak ordnr tariıhinin en rnufassal ka}rnağr olan
"rskender anonimi" ne (Muinedd,in Natanzi) göre, Ak or-
du, "Tuysen hattr ile Cent ve Bargkent civanna kadar
UıJuğtağ', Sekizyağaç ve Karatal çizgisini'' lkucaklryordu..
Bu suıretle, Srrderya havzasrndan başka Deşt_i Kıpçak'ın
geniş bozkrr Ve krsmen ormarııIrk alanlarr, yani Kazakis-
tan ve Batı Sibirya Ak ordu'ya dahil bulunuyordu.

Ak ordu'nun bozkır krsrrnlarr, Gök orıdu (Altın or_
du) bozkrrlarr gitbi, Deşt-i Kıpçak adıyle anılıyordir. Ak

1 v. G. Tiesenhausen, a. y., Ir. c.,727. s. - Naşir
tarafından yazılan 2. notta (lZ7. s.), Sekizyağaç adırun Sengir-
yağat diye okunması gerektiği ileri sürüImüştür; W. W. Bar-
thold'ün Oçerk istorü Semireç'ya (Frunze, 7943' 72. s.) adlı ese_
rine bakuıız. _ Yine a1mr rraşiıe göre, Tuysen kelimesinİn okunu-
şıı da şüphelidir; ona göre, doğrusu Tlimen olacaktır 4127' s.'
3. not).
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or'dıu'nun bozkrr ve zirai bölgelerirlde oturan lraikın etnilt
teşekkülü meselesi son ,derece örıemlidir.

XIV. yüzyllın ,başında Deşt-i Krpçak'ın etnik durrı-
nrrr üzerirıe ,en geniş iloilgiyi, ftıu yüzyılrn lilk yarısırıda ye-
tişen Mısrr tariihgisi an-Nuveyri'ye borçluyuz. Büyük an-
siklopeclisinin "Türkler üzerine bilgi" hölürnünde, Deşt-i
I(rpcak'ta'n ve özellikxe Kıpçak bozkrr]arrnın kuzey krsrrn-
larmdan söz ,ederken an_Nuveri şöyle ldiyor: "onlarrn
Iiaibileleri çoktur; emir Rükneddin Baybars deva,dar El-
rnansuri'rrin kroniğinde' saydığı 1-) Toksolıa, 2) Yeta,
.3) Burcoğlı, 4) Burdı, 5) KanguoğIı (veya Kangaroğlu).
G) Ancoğil, 7) Durut, 8) Karabaroğlı, 9) CıJznan, 10)
Karaıbirlili, 11) Kotyan kabileleri onlara mensuptur.'"
Bu kaynakta (Rükneddin Baybarıs) yrıkarıdaki kabıitreler
üzerine verilen bilgi, Ibn Haldun'un tarihine geçmiştir.
Ydınız, burada kaibile ad]larında ibirtakıım değişiklikler
göze çarpar. Bu adlarr srraılryoruz: "1) Toksoha, 2) Seta,
ts) Burcoğla, 4) Eilbuii, 5) Kanaaralı, 6) oğh' 7) Durut,
8) Kalabaalr, 9) Cersan, 10) Kadkaibirlçli ve 11) Kunun.""

Kıpçak kabilelerinin tek ıbir ]istıesinden çıkan btr iki
variarıısr,düzeltebıilırnlek için, elimizcle yar,dımcr veriler
yoktur. ,Iıbn Ha]dun'un ,eserinde biraz sol].ra şu söztg ilA_
ı'e olunmuştur: "Hikiyenin gelişinden, Durut kalbilesinin
Kıpçaklara, Toksoiba kabilesirıin ise Tatarlara mensup ol_
duğu, bütün bu kahıilelerin bir ho,ydarı: çı[<madığı anlaşl-
liyot."n

XIV. yüzyılın ıbaşında }g,şt-i Kıpçak'ta oturan göEdbe
lralkın etnik teişekkülü üzerirııe hu yüzpılın ilk yarrsında
yaşa}ran Mrsrr'lr Arap yazarr al - omari',de çok ıdeğerli
tafsilAt varıdrr. Al.omari'nin,haherlerİ. soruşturma mahi-
yetini taşır. Bunlar A]ltın ordu bozkırlarrnrn hayatınr ya-
k;ndan tanıirnak imkhnınr bulan kimselerderr alırıımıştır.

' Rükneildin Baybars'ın eseri XIV. yüzyılın başında yazll-
mıştır.

2 V. G. Tiesenhause[, &.V., I. c., 540 - 541. s.
3 V. G. Tiesenhausen, a. y., f. c., 541. s.
4 V. G. Tiesenhausen, a. y., f. c.,541 - 542. s.
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A -omari'ye göIe, Tatarlarln gelişirıe kadar Cuçi ulusunun
geniş,bozkırlarrnda Kıpçaklar yeııleşmişti. Tatar]ar buraya
geldiktreri zamarl' Kıpçaklar onlara taıbi olclular. Tatarlar
Saylca az oldu]klarrnidan Kıpçaklar a karrşarak "tamamty-
le Kıpçak1aşmışilar."' Tatar]ar (Moğollar) yavaş yavaş
jıerıdi MoğoıI di]lerıini unutmrrşlar ve toplu olarak Kurnan_
ca, yani Türkçe konuşmağa haşıIarrıışlar. Tatar veya Mo-
ğoI fatihleri hakkındaki hu çok örlemli gözlem, bütün son_
raki ola/arla teyit edilrniştir. Deşt-i Krpçak'ta, gerıek Don
ile VoLga arasındaki güney Rus bozkrrlarrnda, gerek daha
cioğuda, Ural ırmağr havzasrnda, Aral gölünün kuzeyin-
cleki bozklrlar'da ve aşağr Sırıderya ]havzasında Moğol ka-
bilelerinin Türkle,şmesi processus'ü!le karşılaşıyoruz. Bu-
rada 'esas itilbarıyle Yedisu ve Maveraünne{hir'tleki oılaşr
geçmiştir. Moğol kaibllelerinderı XIII. yüzyılrn son yarr-
sırrda Yedisu'dan Hoceııt (Leninaibad) alanına gt! eclen
Celairlerle Kaşkaderya vadisirıe göç eden Barlasların mu_
kad,deratınr ihatırlayalım. Bu iki büyük Moğol ,kabilesi
_ Celairler ve Barlaslar - Yedisu'ıdan artık dil hakrmrn-
cian kısmen Türkleşrniş olarak çıkmrşlardı. Yenli yerle-
rinde hu Türk eşme artrk 'o kadar derinleşmişti ki xIV.
yüzyılda, h,er halde yüzyıilın son yarrsrrlda, Türk ıdilini
kendi ana dilller,i sayryorlardr.

Deşt-ıi Krpçak'a dönelim. Kıpçakların eski özellihle-
rini tamamryle kaybettik'lerini sanmak yanürş olundu.
Cuçi ulusu smrrlarr içindeki ordurıun teşekkülünü kay_
iıak]ardan öğrenirken, Kıpçaklara ayrr bir asl<eri hirülik
seklinde XIV. yüzyılrn sonunda bile tesadüf edebiliriz.
Şerefeddin AlIi Yezdİ, Timurıun 1391'ale Toktaımş'a karşr
yaptığı s'eferıi arıIatrrkerr, bu sorruncunun askerlerinıdeın
şöyle söz eder: "Ruslardan, Çerkozlrerden, Bulgarlandan,
Kıpçaklardan, Alanlardan, Kırrmda Kefe ve Azak [alha-
lisinden], Başkurtlarıdan ve M. k. s. Iardan2 oldukca Ilıü_

ı V. G. Tiesenhausen, a. y., I. c.,273-274. s. (Arap-
ı.iı mclin), 235. s. (Rusça tercüme).

ı Mokşaların, yani Mordvaların göz önünde tutulduğu aıı_
Iiışılıyor.
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yük bir ordu topladı.'" Aynı yazar' Timur ve Toktarnrş
orıdularr arasında 1391'dıe Ku,nduzça rnevkiinde yapılan
muharebeyi tasvir ederken, Timur ofdusunda rOsman ba-
hadrrrn birliğirıde b,ir Krpçak koşunu b'ulunduğunu yazı-
yor.2 onun buna benzer hirçok ko,şunları lıulunduğu
anlaşılıyor. Batu'nun seferi dolayısıyle ve bundan sonra
Deşt-i Kıpcak'a ge[en Moğollar b,irkaq kahileden teşek-
kül ed,iyordu. Lökin Deşt-i Kıpçak'taki şartlar altrnıda sa-
dece iki büyük 1\{oğol kabileşi - Konguratlar ve Mangut
veya Mangrtlar - yalnız kabile ibirüiklerini mulrafaza et-

mekle kalmarnışlar, ayltca önernli birer grup teşkil etrniş-
ler'di. Fakat birliklerini muhafaza etti']ı],eri halde, lıendi
Moğol dillerirıi unutarak Tiirkleşmişler'di. Sorıradan, XV.
yüzyı,Iın Son yarlsrnda, Mangrtlar ad,larrnr d,eğiştirerek
Nogay adını alrnışlardı. or'dularına da bu ad verilmişti.
triann kronikçisine göre,3 XV. yüzyılın 80. yıllarınila Vol-
ga'nın doğu kıyısına geqerek Yayrk'a ka,dar yayıümrşlar-
dı. Kongratlar (KungratJlar) ve Mangutlar (Mangıtlar)
yavaş }ıavaş göçeb'e Türk topluımuna girmişler ve kerı,d[-
lerini Türk saymağa başlamışl,ardı.

XIV. yüzyı r,n son yarrsrnlda ve XV. yüzyılın başında
Ak ordu aha]isinin durumu ve etnıik teşekkülü nasıldı?

XV. yüzyılın Aceın kaynakıIarr, Ak ordu ahalisirııin
esas kütlesine Özb,ek, Ak ordu'ya 'ise Ö/bek rılusu adrnr
veriyorlar. Özbek kelimesinin rnerışei üzıerine şinıdiye ka-
dar sağIam bir sonuca varılamamrştır. Özbekleı''in rnıenşei
üzerine en Son yazly| yazan Prof. A. A. Sernerıov, K
Voprosu o proisxojdenii i so'stave uzibekov Şeybani - xana
adlı çok değerl,i yazısında şu hükmü vermiştir: "... Özelbbk_
Ier ,dltın ordu',dan çıkmamışlardır. onların, adlarını Al-
tın ordu ihanr Özbekten aldıkları ispat ıedilmemliştir."a

I V. V. Tiesenhausen, a. y., II. c., 156. s.
, V. G. Tiesenhausen, a. y., If. c., 169. s.
,; PSRL, XfX, 1903, 8. s.

ı Raboçaya xronika İnstituta vostokovedeniya, II, Taşkent,
19ı14' 15' s.
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Öabek tabirinin okıur,larr şaşrrtmarıası için, xI\'-
xVL yüzyl,ilarda Cuçi ulusunu'n kuzeydoğu alaır_

Iarmda yaşayan göçebe Özbe]<leri hugünkü Özbekistan
Özbekleriyle karrştrrma,mak gerektiğini belirtelıim. Öz'
ürek ka'ı,ımi esas i-tiharrylle aşağldaki etnilk unsurlardan
teşekkül etraiştir: 1) Maveraüıınehr',in eski Türk a,lranisi.

Runlar eski ,devirılerden iberi ıburada yaşayan yerleşik Ta-
cjk hal,lınr XI. yüzyıldan itiharen'dil ba]ımından Tiirk-
Ieştirmeğe başlamıştı. 2) Birçok şeılrirlerıde Tiirkleşen
Iran aha.ilisi. Bunlar eski Tacik dillerini artık çoktan beri
uınutmuşlarilı. 3) XV. yüzyllın sonunda ve XVI. yüzyllın
başrnda Amrrderya ile Srrderya'nrn aşağı a]anlarrnrlan
bugünkü Özhekistan alanrna top u olarak göç e,den göge-

be Özbekler:.' Ak ordu Özhekleri, çağdaş Özbek kavmi-
ııin etnik teşekküüüne katı]an unsı]_rlarrdan biridir. Bu su-
retle Ak or,du Özıbeklerinden söz ederken, heın ,etnik ilıa-
kırrı:dan, hem ekonorni sistemi bakırnrrıdarr tarııamryle
ayrr bir şey arıIıyoruz. Deşt-i Kıpçak'ta ve bu arada Ak
or.du bozkırlarrnda göçeibe ihalkı'n ana kütlıesini Kıpçak
]iaıbilelerinin meydana lgetirdikleri yukarlda be,lirtilrnişti.
Moğollar Kıpçakların etnik teşekkülünde derin ibir deği-
şikliık yapmamışlardı. Bilikis Moğo larrn da Türkleştikle-
rini görüyoruz. İki 'lıüyük Moğol kabilesinin - Kungrat-
'larrn ve Mangrtlarrn - mükadderatınr hatırlayalım. Bun-
]ar sonradan Nogay adınr al'mr,şIardr.' Ak ordtr'nun Krp-
çak ve kısrnen Kungrat - Mangıt kabile]eri Özhek aıdrnr ne
zamar, ve nasr]. alrnışlardı?

A. A. Sernğıov'un yazlsrna göre, Öz ek tahiri ayrr
bir Türk. Moğol kabile zümresi için, Özbek hanrn (1312 -

l:i42) Altın ,ordu taüıtına çr'kmasırıdan çoık önce kullarul-
mıştlr. Bu, böyle midir? Blizim kaynaklarırrılzı ele a[a[ııır.

I A. Yu. Yakubovskiy,
ııi;lıc'l<skogo naroda, Taşkent, 1941.

tr Iisasen, Nogaylar arasrnda
'i'iiıl< vc. Moğol boyları daha vardı.

I( voprosu o proisxojdenii

Mangrtlar'dan başka birtakım

F.: li]
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XIV. yüzyı| yazar|atrrıdan Harndulla'h Kazvini, Ta-
ı'ilı-i Güzide adlr tarıiıhi ıeserirlde, 1335 y:Jının kasrrnı ile
aralığında Kafkasya'da ı}ı_arekett,e buluna,n özbek üranrn
asi<erlerirı,e Uzb'ekiyan adlnr vermi:ştir.1 Prof. A. A. Serne-
n9ş, 'Özbdkli' anlamrna gelen Uzbeki tabiirinin hirtakım
tarihçiler tarafindan Özbek kavim adı gihi telAkki, edi,l-
diğini |haklr olarak sö5ıiiy91.ı

Bu surettre, D,eşt-i Kıpqak'rn Tür]r - Moğol askertreri_
ne Uzbekiyan 'Özbekli]er' adr verildiği şüphesizdir. Buna
tamamıy,le uygun olarak, Hanıdullah Kazvini, Cuçi ulu-
Suna da Mam],akat-i Uzbeki, yaırıi Özhek rrıemleketi adını
verrıliştir.3 Tarih-i Güzide'yi devarn ettiren Harrııdiullah
Kazvlni'nin oğlu Zeyneddin',in Özibek ulusu tabirini Ak
orıdu an]amında ıdeği,l, bütün lCuçi rılusu anlamrnda krı,llan-
rrıasr da dikkate değer. Her halde, Canıbek ıhanln (Iuz-
1357) devrindıen söz ederken Zeyrıeddin Cuçi ulusuna öz-
bek ulusu adrrrı vermiştir.a Ak ordu üzerine sağlam bilgi-
leı'e sahip olan XIV. yiüzyıll yazar,larrrıdan Mrıinedd.in Na-
tanzi (İskender anonimi), aynr d,ev,irden söz ederken, öz-
bek ulusu tabirini yine iCııçi ulusu arıIamrnda kullarrmrş-
tlr.' "rskender anorrimi" ayru taibiri XW. yüzyılın 60. yıl-
larr için de ku]llanmıştır. Yazarın özbek ulusu ta,biri al_
trnda rııe antradığıru gösterem ciimleyi ahyotuz: ,'onun
(Murid ]ranrn - A. Ya.) za,manrnda öz,bek ulusunun ernir-
ül-üınerasr Moğul Buka'run oğlu İlyas'tr."u Moğul Buka
ve oğlu llyas, Altın ordu'da emirlik yaprnıştır. İlyas, Sa-
ray hanr Murid (Amurat) zamanrnda emir-ü,l-ümera idi.

' V. G. Tiesenhausen, a. y., IL c.,227. s. (Farsça me_
tin), 93. s. (Rusça tercüme).

2 A. A. Semenov, a. y., 13. s.
3 V. G. Tiesenhausen, a. y., IL c.,22l-222. s. (Farsça

metin), 93. s. (Rusça tercüme).
4 V. G. Tiesenhausen,

ııetin), 97. s. (Rusça Tercüme).
5 V. G. Tiesenhausen,

metin), 128. s. (Rusça tercüme).
6 V. G. Tiesenhausen,

metin), 130. s. (Rusça tercüme).

a. y., II. c.' 226. s. (Farsça

a. y., rr. c.' 233. s. (Farsça

a. y., rI. c., 235. s. (Farsça

AK oRDU'NUN YÜKSELİŞi 195

lturid lrarıclan yukard.a etraflr surette söz eclilrnişti. La-
kin U2beki (çokluk: Uzbekiyan) 'Özloekli' (golıluk 'Öz-

bek]i]er') ta,biri l7zltln zaman yaişamamrştrr. ,Sorrraki Acorrı

kaynakl amrş'lardır. Bu kaynak]arda artık
Uzbe[i ne 'değil, "TJzbek" (e'ı-.;1l) aüna
tesadüf bek 'Özbekler' talbir'i altıncla yal-

nrz Ak or,duıda]]ıi göçebe Türk - Moğol halkı anlaşrlmış-
tır. ,.Isü<eıı.der anonimi" de bu ta]biri ibıu anlarrıda kularrmr,ş-

tır. Meseli: "Birçok rnu]harebelerd'erı. sonra Toktamlş kaç-

m]rş Ve Urus askerlerinin büyük bir kısmr ÖzJoekler tara-

findan öldürülrnüştü."' Bwada XIV. yüzyılrn 90. yilların_
cla Toktamrş ile Edige arasrndaki savaş dewindierı söz

ediliyor: Adr geçen Özbeklerin Edıige ordusundaki Ak 'or-
du gıöçobeleri olduğu açıktır. Şerefeil'cldn Ali Yezdi 'de "Öz-
helileri" bu anlamda kullanryor.s

Uzbeki, çokluğu lJzbekiyan'Özbe[rli','Özbeklil'er' ve
Uzbek 'Özibekl'er' taıbirleri arasrnda herlrangi lbir münase-

bet var mıdır ? A. A. Semenov'rrn fjkriııe göre yoktı;r. Ilk
ad tesadüfidir ve XV. yüzyıl kaynaklarında buna rast an-

ınaz.IJzbek (el-.;r,) tabiri, A. A. Serneııov'un filcıine
gör,e, Ak ordu ,çevnesinıde doğmuş' orada krıllanılmrştır
ve Uzbeki tabiriyle ne doğrudan doğruya, ne dle ilolayı-
sıyle illgisi vardrr. Ne zaman çıktığı da üıenüz ıbilinırliyor.

Bizce, bu fikir tariıhi gerçeklerile ispat edilenıediği
giibi, lbu tki ail arasrrıdaki srkr miınasdbet fikrirıi 'flg 'çiiTü_
termez. Gerçekten çağdaşlar, Özhek ,han aıskerlerinıe Uz-
belriyan, devlete ,de "Özbek idev],etıi'' a,drnr vermişlerdi.
Cuçi ulusu ordusunda sol ]çana'drn ino kaldar büyük bir
rol oynadığrnı an}amak ıiçin sadec'e. kaynaklarr dikkatle
ğöz önünde tutmak yeter. Ak ordu'nun Türk - Moğol
göçebeleri, seqme asker - süvar'ilerdi. Anlaşlldığına ,giir€,

1 Nizameddin Şami, Tauer baskısr, Farşa ı'netin, 71.

"-. 
(aŞağıdan 4. satır); 114. ve müt. s.
2 V. G. Tiesenhausen, a. y., ff. c.,238. c. (Farsqa

nretin), 133. s. (Rusça tercüme). Aynca bakrnrz: a. y., II. c.' 238.
s. (Farsça metin), 134. s. (Rusça tercüme).

j| V. G. Tiegıhausen, a. y., II. c.,778. s. _ Buratlıı
Özbck lıahadrr]arından kuru]u bir birlikteı söz eililiyor,
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Altın orclu askeri kuvvetlerinin esas kısmrnr teşkil eder.

bu askerle're başlangıçta Uzbekiyan 'Özbekliler' a'dlnr ver-
mişlerdi. Yavaş yavaş Uz'beki tabirinin yerini Ak ordu]da
yaşayan Türk-Moğol kalbi'J.eleri grupuna'ad olan Uzbek ta-

biri almrştı. Özbek'ulusu ta]bir'i ise', b,ütün Altın ordu içirı
kııllanılrnağa ıbaşlanmıştı. Miıhmannarne-i Bu,hara'ya ha-
kilacak ol'ursa, XV. yüzyılrn sonurıda ve XVI. yüzyilın
başında ,durum lböyle idi. Mi]hmanname-i Builrara, xVI.
yüzyılın lıaşında Isfahanlr Ruzbehan tarafindan kaleme
alrnmıştır. A. A. Sern:enov, Şeybani ıhan devrıi Özbek]eri_
nin me,nşei meselesi için ibu eseri kulılarımlştı. Isfalranlı
Ruzbehan'a göre, Özb,eklere üç kav,im mensuptur. Birin-
cisi "Şeytbani'ye mensup kabileiler",' yani Şeybaniyan,
i]rincisiıye üçüncüsü Mangrtlardrr. Bu üç kavim, Ak ortlu
ahaüsi sa?Hft'Özbek aclllr bir ortak kavim teşkil eder'clı.

Özbek adrnr tasıyan ayrl hir kavim veya kabile bulun-
madığr bu kayıttan acrktan açığa anlaşrlıyor. Tamamıyle
toplayrcı bir mahiyet taşıyan ibu sonrırı,cu ad, yukarlda
anlatıüdığr giıbi, Uzbeki, Uzbelkiyan taibirinden kolayca.

çıkrnlştır. XVI. yüzyılın kıaşında Özbelı]er ıkavim olaralç
lı'enüz S;ağ]am bir etnik birlik teşkil etmiyorrlar,dr. Ruzhe-
iran: "Bıu üç kav,rnin hanlarr arasrn'da süııekli hir düş-
nanlık ıhüküm ısürüyor ve [bunlardan] ,Iıer hiri diğenine
kastediyor'du. ",dem:ektedir.'

Mamafilh Ak ordu aha,Iisi göEebe Özbeklere inhisar
etmiyondu. Geni'ş tıozklrlar yarıında, Sütkent ve Savran'-
can Yangıkent]e ve hernen hernen Aral gölüne ka,dar uza-
nan yet'lerıd,el<i l<öy ve şehirler gibi önemlıi kültürel tıiiillge-
ler de Ak ondu'ya daıhiıl bulunuyor,du. Irmak boylannldaki
bu alanlarda kimüer yaşıyordu? Srrder5ra'nrn aşağ ala-
nrnda tarrnı ve şehir ıhayatrnın kültür düzeyini tasvir et-
rnek suretiyle bu soruya her şeyderı güzel hir şekilde ce-
vap veri,lebilir.

Bugün Srrderya'nrn aşağr ihavzasr Türkistan, Iftzıl-
or,da, Kaza[insk şehdrieri ve Aral gölü çevresirıdeki ufak

A. A. Semenov,
A. A. Semcnov,

a. y., 14. s.
a. y., 14. s.
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ııahalar müstesna, Arıs' lrrnağırun ağandan itibaren he-
men hemen bir çöl manzarasr göSterir. Bu alanda, Taş_

kent ve orenburg demiryolrr duraklarr ve ibunların yailn-
da birtakım ufak köyler göze'çarpar. orta Çağın ilk devir-
]erinlde burada değişik bir durum hükürn sürüyordu. Aşa_

ği Sır,derya vadisi ,Sırderya''da,rr çıkan kanallarla, ark'larla
siislenmiştli' Bu vadıide otrar, Yası, Sahran (Savran), Srğ-
nak, Barçkent veya Barçırllığkent, Aşnas, Cent, Yangı-
kent gibi şdhirler var'dı. Bu alanın önernli şeıhirleri bun-'
lardı. Şehirlerd,en başka burada hirçok ufak yerıleşme
yerleri da1ha vardı. Sırderya boyundaki kültür a]anrnrn
tarihini iki bölürne ayırmak gerekir: 1) Moğo[Iardan ön-
ceki ve 2) Moğoilar,dan sonraki devir.

x - XIII. (20. yıhna kadar) yüzyıllara nazaran ,ilıin-
ci devrin en önem]i özelliği, şehir ve köy ,|2yx11nın kesin
olarak gerilemesidir.

Civardaki Joozkrr]arda göçelbe boy ve kabileleri otu-
yordu. Ix - X. yüzyıI,Iarda burada oğızlar yaşamrş'
xI -'XIII. 

yüzyıllarda Sır'derya boyundaki bozkrrlar
Kıpçak ve Kanglııların eline geçmişti. Moğol istilAsınıdan
sonra burada Moğol kaılıile' eri ortaya çrkmıştı. Yukarıda
belirtildiği g,iıbi, bunlar XIV - xV. yüzyrllarda, büyük
Türk denizinde Kungrat, Mangıt giibi birtaklm ayrr Türk-
Moğol etnik teşekkütrleri rııeydana get,irmişlerdi. Slrderya
]iavzaslnda zirai yerle'şırreil'erin ne Zaman ve nasrl ortaya
c;ktrğınr ihenüz'bilmiyoruz. Bu nıeseleüeri ay'dınlatmak
.icin gerııiş arkeolojik araştrrmalarda bu]unmak,ger'ekir.'

1 Bu ü'olda çrkan önemli arkeoloji araştrrmalarrnr sıralı-
J OrUZ:

a) P. Lerx, Arxeologiçeslraya poezdka v Turl<estanskiy
liıa5, y 1867 g. S. PeterbuTg, 7870.

b) A. Yu. Yakubovskiy, Razvalinr Sıgnaka. Soobşç.
c;ıinrı<. Ir. c., Leningrad, 1929.

c) 1947'de Slrderya'nrn aşağı. havzasrnda A. N. Rernştam
:,ı{*crıloji kurulu kazr]ara başlamrşs:ı da' şimdilik bu alıında yapl-
liln çalışmalar üzerine bir rapor vermemiştir. Ayrıca lıakınız: S. P.
"I'tı l s t lı v, Goroda Guzov. Sov. dtnogriı.f.' 1947, Ntı. 3, 5İ>, r,ı
ıııiit. s.
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Burada ş'ehir hayatrrurr ortaya çılımasr izerine dal budak
salmrş bir fikir var'drr. Buna gör'e, şen-irler, IX _ X. yüz_

ylllarda Müslüman göçnaenleri tarafindan kurulmuştur'
Bunun böyle olup olma,dığr arrcak arkeolloji araştrrrrıaları
sayeısinde anlaşıüabilir. Moğollar dewirıde Yası adınr taşı_

yan Ve X. yüzyıIda iŞavgar adr altında ün kazana'n Türkis-
tan şehri, Ak ordu'ya bağlr değildi. Bu hakırrıdarr bu ş'g-

hir bizi ilgiılerı:dirrnez. Şavran'a (Sabran'a) gelinoe, bıı
şe,lrir daima Ak ordu'ya ;bağli hulunuyorıdu. Her [ıalde,
1387 - 1388'de Toktamış'la yapıılan savaş zamanrıı.da üıu

şdhir Timur'uTı sınır kalesi idi. Bilirldiği gibi, Savran, Sa-
maniler'devrinde zerıgin bir ticaret şehri idi. iibn Havka]'e
göre,l burada gögebe oğuzlarla (Guzlarla) Müslüman tacir-
leri arasrnda ticaret yapilırdı. Hudud-al_6,lem (Tumanskiy
yazmasr) yazafl,da Sahran'ı Guz tacirlerinin bulunduğu
bir yer o]arak kaydeder.' Mukaddasi'ye göre, Savraıl
(Sabran) 7 surla kuşatılmrş büyük bir s'ehirdi. Şehir için-
de bir rabat, yani esnaf ve tacıir Varoşu Vardr. Muka'ddasi
zarıanırıda (X. yüzyilın 80. yıllarr) Savran'rn göçdbeüere,

Guzllara ve Kirneklere karşr bir kale görıevini görrnesi ıdilı-

kate ,değe,r.' Br.lrı:dan açıkça anlaşıldığına göre, Saman1ler
kendi tacirlerirıin faaliyetini kolaylaştırmak maksadrytre
ilk zamanlarda' burada askerİ kuvvetler ibulundurur]ar,dı
Y,ine Mukad,dasi'nin alattığına göre,,Savran çevresinde
Turar ZeraLı adlı ufak hir şehir ile iloir köy vardr.o

Da'ha sonraki zarnanlara ait verilene göre,5 XVI. yüz-
yılda Savran'da 200 Hint esiri tarafindan açılmış arklar-

vardı. Ark sistemiyle su dağıtma usulünün ib,ırrada daha
eski devıirlerde de mevcut olduğu anlaşılryor. xI - XIIL

1 BGA, II, 390. s.

: Hudud-al-alem, V. V. Bartol'd bas., 1930, Leningrad, 24 b.

ı BGA, III' 274. s.

, A.y.
; V. V. B a r t o l'd, K istorii oroşeniya Turkestana, 748.

s. - Burıırla Vasıf'ın Asya Müzesindeki yazmasr zikrecli}miş-
tiı, 568 a, 94, a.
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yüzyıllarda, Moğollandan önceki'devirde, Savran geri'Ie_

meğe yüz tutmuştu. Her ihal'de, taııjlhçii}er bıı şiehrin Cen-
g'izhan Moğollarr tarafindan alındrğınr ıbdlirtmişfi,erdir.
1254'te büyük Moğoil üranr Merıgi'yi ziyatet eden Erme-
ni [riiküırıdarr Hetum, Be$balık'tan 'otrar'a döııerken, Srr-
derya boyurıda birgok şehirl,erıden, bu arada Savran'ıdan
da geçrniş ve hı.r sonuncunun hüyük bir şehir olduğı"ınır

belirtrrıiştir.'
Ak ordu'nun başşe*ıri Sığnak şehri idi.' Huducl-al-

6ılem müstesna, X. yizyı| kaynaklarr bu şehri anmazlar.
Mamafih adr geçen eser, şıehrin adınr Sunan biçiminde kay-
detmiştir. Bu, bunun Slğnak (Suğnak) olup olmadığı şüp-
hesini uyandrrabilir. Sığrıak adı XI. ve özeı]likle XII. yüz-
yll kaynaklarırı'da, her şeyden önce HArizm tardıhi ile il-
giıli olarak srk sık ortaya çıkrnağa haşlıyor. HArizm, HA-
rizm,şah Atsız',dan (7127 - tI54) ibaşlayarak Hirizmşah
Mııhammed'e (1200 - 7220, kaLdar bu şeüıirler grupunu
Hdrizm topraklarına ilhak etmek için açık bir siyaset ta_

kip etmişti.

1219'da Cengiz hanrn ordusu büyük oğ,lu Cuçi'niri
kumandasr altında,Sırderya hoyunda ıilerlerken, Sığnak'-
ta ciddi bir mukavemetle karşıüaşmıştı. Reşi:düddin'ın
tasvir ettiği mü'ca'de]ede,n, Srğnaik'ın XIII. yüzyılın ba_

şında büyük ve müstahkem ibir ,şeıhir otrcliuğu sonucu çllıa-
rılabilir. Cuçi'nin e],çi olarak gönderdiği Hasan Hacı ad]r
Müslüman gelip şeıhrin muhareb'es,iz tesldm eıdllmeısini tel.<-

]if edince, sağIam istilhkO,mlarrna ,dayanan Sığnak ahal,isi,
Cengiz ,hanın yanrnıda ticari ve diploırıatik lriznıet]ercle
builunan hu elgiyi öLdürmüşler ve Moğollara karşr ciddi
ve getin lbir mukavemet göst,ernıişlıerdıi. Iki taraf krıvvet
bakımında'n birbirinden farklr ıidi. Sığnak]ılar iredi gün-
liik bir kuşatmadan sonra teslİm olmak mecburiyetirıde

' I(irakos, Moskva, 1858, 221 - 222. s. - P. Lcrx,
Al'xcologiçcskaya poezdka, 13. s.

: ,\. Yır. Yakubovskiy, Razvalinı. Sıgna}<ir.
CAlMIi, lI. c., Leningracl, 1929, 123 - 159. s.

Sotılışç.
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ka]clı'lar. Cuçi, mukavermet ettikleri ve özellikIe Hasaıı
Hacı'yr öIdürdükler'i igi'n şelrıir ahalisini şiddetle cezaları_
clırmıştı. Sığnak ahalisinin büyük lbir kısrıır öldürüImiiş,
şellir uğra,dığı yağma Ve yangln sonurıda rssr,z kalmrşfi.
Sonraki yüzyılda ş,elhir olarak ka]dı ise,de, çok sönük bir ha-
.v-at sürdü. Moğdlların tahribinden lsonra şeihir üzerine ilk
]ıaberi Ermeni lhükürndarı Hetum vernıişt'ir. Hetrlm,
Savran'dan olduğu gi,bi, iburadan ,da 7254'he geqnıişti'
Hetum, hatıra defterinde şehrin adrnr "Srnıgak" bicimin-
de kaydetmiştir.

Sığnak'ln daha XIV. yüzyılda Ak ordu ulusunun
İ.ıüyümesiyle kalkırı:mağa ıbaşladığr güvenle ileri sürüle-
bilir. "iskender anonim,i''ne istinaden, Ş,ehir , hayatrnın
ka]krnmasında ve binalar kuruıImasında Erzen hanln bü_
yük rol oynadığr yukarrda kayığg6i1-işti. Erzen ]han ot-
rar'da, Savranlda, Cendıde, Barçınlığkerıt'te (Barçkent'_
te) inşaatta ibulunmuş ve Sığnak'ta gömiilrnüştür. Urus
}ran zamanından itibaren Srğnak'rn adrna kayna.klarda
slk sık rastlanrr. Urus ]ran devrinde Sığnak artık Ak or-
ciu'nun ftıaşşeıhri sayıiıyordu. Her ıhalde, Timur h. 780'd;(: 1378 - |379) Toktamış'r Ak ofdu''da Tlirnur Melİk
hana karsı ,dör,düncü sefere gönderıdiği zamar orııu Sığnak
şel'ırinde tahta ,çıkarlrıalarr için berabeninde yol'ladıgı ku-
mandanlarlna e'rrıir vermişti., Burı,dan lbaşka, IJrus lhanrn
bjzce ma]üm oılan en eski slkke]eriinin ür. 728,'de (- t7.
xI. 1327 - 4. xI. 1328) Sığnak'ta lbastrrılması, hu devirde
Ak ordu'nun 's,iyasi 'lrayatında Slğnak'ın ne kadar büyiik
brı: rol oynadığınr gösterir.,

Urus han ve Toktamış devir,trerirrden itibaren Sığnak
durmadan büyümeğe haşIlyor. Şehir artık yalnız ticaret
rrıerkezi, ya|nız kale deği], büyük yapıllarla ve her türlü
süs]erle süslenen bir ıbaşşehir olmuştu. Bu l<itahın satxibi

r Nizameddin Şami, Tauer bas., Praha, 1937, Fars-
<;a ınetin, 70. s. (aşağıdan 2. satır).

: Bilindiği gibi, paralar her vakit tıaŞşehirde bastınlmaz-
rlı; yukarırla gördüğümüz gibi, Altın Ordu'da Saray'dan, Yeni Sa-
ı'iı5''rlan lıaşl<a, birçok şehir]erde de para bastlrl]mıstır.
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tarafindan 1929',de yapıIan arkeoloji araştrrimalarr Saye-
sinde Sığnak'ta XIV. yüzyrılın sonuna ait rnükernmel bina
ka]ıntrılarr bulunduğ'u açıkça anlaşrlmrştrr.'

XV. yüz;ılın iik yarlsmda Srğnak'ı,n adrna sıik sık te-
sadüf ıedilir. Maveraünneıhir ıhükürııdarı Uluğbek (1409 _

1449) ve lJrus hanın torunu Ak ordu hanr Borak arasln-
daki karşılıkh münaseibet]er'dolayısıyie kanak]arda şeh-
rjn adr sık sü anrilrr. Sığnak bir ısüre Uluğb'ek'ıin hfi.kimi-

;ıeti altına bile geçm,işti. xV. yüzyılın 30 - 40. yıxlarında
Özbek hanr Elbü-I-lıayr, Sırderya'nın aşağı bö]ümünü ele
gecirmiş, Suzak Ve Uzkent ile tıirlikte Srğnak'r da hükmü
altına almıştı.' Bu zamanda Sığnak'rn güneyindeki can,[ı

hayat artık tlurmuşttı. Bu suretl'e, Sığnak Sırderya ho-
J,unda kuzeyde ,en'son şelhir olmuştu.

orta Asya'nın tarihi Sahnesine Şeyibani hanrn (1500-
] 510) çıktığı yıllarcla da Sığnak'ın adına sık srk rastlanrr.
Şcyhani han, XV. yüzyılın 80. yıllarında Bururı,duk ıharrla

sa\raşmlş ve Sırlderya boyunda b,irtakırn şehirler almrş,
}ırı arada Sığnak'r da ,el'e geçirnıişti. Sığnak için Bnırun-
c]rık'la giriştiğ'i savaşln tafsilAtınr anlatan Şeybaninarrı,e'.
ye göre,' Sığnak o zaman kuvvet]e tahkim edilmişti. (Bu-
r'unduk han şehri üç ay kuşatarak, bunu zapteden Şeykıa-
rli,]randan ailmağa çalışmı,ştı.)

Sığırak üzerine en'etraflr bilgi, XVI. yüzyılda verili-
ü:or. Yukalıda zikredilen M''ihmannam+i Bu]hara',da Sığ_
nak üzerine 'dikkatıe değer bir yer vardır: "Bu sonuncus!ı
aşağı Sırderya alanrnrn en uzak şehri sayrlryor. Kültür
alanr (,sulanan topralılar) burada sona eriyor ve kuzey-
tle kum çölü uzanıyordu." Yazarrn fıikrine göre, Sığnak
eski zamanlar,da çok büyüktü. Güze] tarlalarr ve yaprları

r A. Yu. Yakubovskiy, Razva]inr Sıgnaka, 154. ve
,rl[i1. S.

, Abu-I_Hayr-hani, Leningrad Universitesi yaznı.lsl,
\tı. 852, 446 b' 447 a. _ V. V. Bartol'd, K istorii oı'oşeni_
r,;ı, 151. s. _- W. W. Bartholc-l, Encyclop6die cle l'Isliırn,
\lıtı-|-Hıryr maddesi.

:' Şeybaniada, i. N. Berezin tercümesi, LXV - IJ(Vr. v,-.

llıiil. s.
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VaIdI. Hatta şehrıe "Bandar-i Deşt-i Krpçak", yani Kıpçak
bozkrrlarınrn limanr aünr veriyo . Inanı,lrnağa l6'yık kirn-
selere dayanan yazar' eslriden Sığrıak pazarlanna her gün
500 haş tleve sevk ettiklerini ve bunlarrn ayru gün ıiginde
tamarnr),]g satildığınr yaAyor. Kültür alanrnrn dar bir
şer'it teşkifi ,ettiğini söy,lıediikten sonra, hu topraklarrn Srr-
derya''dan çrkan kanallarla sularrdlğını haıber veriyor.'
,\ynr yazar, b'ır'az aşağrlda, Şeybani ilooyuna ,bağIr Özbelr
hanüarrrun Sığnak'ta kendilerine mahsus h,ir mezar].ık
yaptır;dıklarını ilıildiriyor. orrlarrn rıezat ve türbelleri bura-
da bulunurdu. Harrlardan biri öl,düğü Zal"nat7' öIüsü Sığ-
nak'a naktredilir ve "rr,aZaT"I üzerinde yüksek bir "gun-
baz" (kümbet) yapılırdı.' W. W. Bartıhold, 19021de lSu-
derya valiliğ,i arşivind,e çalrşrrken, Sığnak üzer:ine XV -

XVII. yüzyrllara ait oıtrdukça bol bilgi veren öııemlıi vakıf
,belgelerine rastlamrştr.

w. w. Barthold'e göre: "Zikredil,en b,elgeler tarih ve
coğrafya hakrnıllarrndan dikkate değer olduklarr gihi,
kü],tür tarilhi,bakrmrrldan,da önerrılidirler. Bunlar,dan,
XVI ve XVII. yüzyıtrlar,da Su'n:akkurgan civarrnda Lıerrüz
işlenmiş birçok alanüar btrlurıduğu anlaşılryor. Bu a]an]a-
rı işaret etmek için tüpe (esas'err 'tepe', 'tümsek' ve 'hö-
yük') tabiııi kullanılıyor. Tirnur'a atfedilen bellgelde şeyiiı
Sirac,eddin'in şeyihülislimlığa getirilmesıinden Ve o ra or-
c'lalıent, Kızıltal, Tümen ve BuzgııJl üzek arkları,ndan hirer
parca veri]mesinden söz ediliiyor; T[irrlen ar]ının Sırdeı:-
ya'dan cıJktığı ka}rde,diliiyor. Bilirıdiği gıiıbi, 'bu ark adın.l
bugüne kadar mu'hafaza etmiştir...'" w. w. Barthoıld bun-
clan sonra lbirçok çay, pmar ve kanal aü aruyor. Bunlar_
dan bir krsmr zaTnantrn:,Za kardar muhafaza edilmiştir.
Bundan başka, Tnezar adlarr ve o devirde Sığ'nak'ta ün

r Vakti}'le bana w. w. Barthold tarafrırdan verilen nota
t'layanarak zikrediyorum. Nuruosmaniye Kütüphanesi (İstanbul)
)azmasr (No. 3431, 178. v.).

:l A. y., 180. v. - A.Yı-Yakubovskiy,
ııaka, 136. s.

;J V. V. Bartol'd, otçet o kornandirovke
ZVO, XV, 267 - 268. s.

Razvalinr Sıg-

v Turkestan
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kazanmış kimselerin adlarr anıl,mıştır. Vakıf b,elgellerin-

c]en alrnan lıütün btr ad"larr, bugürı,e kadar muhafaza dlu-

nan adlıarla (halk arasında kalan ad.larr 'da göz önün'de

tutarak) karşılaştırınca, Srğnak kültür alanrnrn mahi_

yetveğe,niştiğiianlaşıIalbilir.Ruskayna;k]arında,Srğnak,ln

"dr, 
ink olarak, XVI. yüzyılın ortasrrıda kalem,e a]lınan

"Kniga Bo1'şogo Çerteja'''da ortaya çıkıyor' Bıurada Srğ-

nak ıiçin şöyJe deniliyor: "Kerlderlik'in ağzından 150 verst

uzakliktr ise Sır ıımağınrn sol kıyrsrnda Karaçat dağı-

rırn karşrsırrda Sunak şeıhri buluıruyor. Akbaşlı gölü vrı

Sauk rrmağı ve Akkol gölü arasırııda ve Zdlençıik, I(errder-

lik ve Sarsı lrmaklarlnln iki kıyısın'da, ve Karakum kum_

larında, 600 verst]ik ibir alanda Kazak ordaslnın ya1'-

]aklarr bulunur. - Sır rrmağr iboyun'da Sunak'tan 90 verst
uzaklrkta Yasrrvan şe'hri vardrr.''1

Bu kitahın san*iıbi ]927 yıLı yazında Sığnak lrarabele-

rirııd,e ,bu]unmurş Ve bu,nlarrn ıdurumunu yukarlda zikredi-
ien "Sığnak ,haraheleri'' yazısrnda tasvir etmiştir' Hara-

belerin tasvirini burada ikısa da olsa tekrara 'imkin yok-

tur. Ya]ruz, lharabelerin, sadece şehriın genişüiği, istib-
kim ve binalarrnın karakteri, ıevleri, Sığnak çlrıicileriniıl
sarrat tekniği üzerine değil, şehir rnezarlrğl üzerine de bir
fikir ed'inmeğe imkAn verdiğini belirte im. Ben, 7927'de

xIV - XV. yüzyıllara ait birkaç binanın lıarabe]erini
bulabilclim. Bunlar, Sığnak ihalkınrn mj'mari a anrnclaiıi

büyük haşarlsınr anlatıyor. Sığnak civarrnda, ibu aracla

Kökkesene''de (Tümenarık demiryolu 'durağından 5 kin
uzak]ıkta) araştrrmalarda bulunurken, xiv - XV' yüz
yıllara ait güzel türbeden
lespit ettim (renkli çinileri
Kökkesene anrtlnrn (bun
cdilmiştir) 2 Ve Sıra halirıd:e uzanan TneZaT harabeleriniıı
:ıraştırilması, burada hir mezarlık brılunduğu sonucuna

var.Inamtza imkln veriyor.

ı l(nig:r Bol'şogo Çerteja. Spasskiy baskısı, 1846, 74' s'
1 Protokoh Turkestanskogo krujka lyubileley arxt'ologii"

tlxlt. 1)2 - l0O. s.
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Fotografa göre, I(ökkesene binası, büyük ibir yapı
teşkil ,ediyor'du. Bina, muntazam korıik bir kublbe ilb ör-
tüJmüştü. Kuhbq, çok ilginç lbir şekiıIıile kar'eden selçiz kö-
şeli;ıe Ve sonra on altr köşeliye geqiyordu. Kö,}rkesene'yi
1901'de görüp tasvir ederr V. A. Kalaur'a gör'e, btı bina-
nın içinde bir mahzen Ve onun üstüncle bir sanduka vardr.
J.lublbenin iqinde ve etrafinda Arapça kitaheler vardı.
\l. A. Ka]aur'un fiikrilrıe göre, bu bina hir türbe imiş. Şey-
bani ailesine rn]ensup Ak orıdu [ıanlarınrn - yukarıtla
zikredilen Mihmannarne-i Bı.ıhara yazar]nln sözünü ettiği

- 1ng2gl']arlnrn burada bultrn'duğunu ben daha 1927'de an-
1amıştrm.

Urus hana geılinceye ka,dar Ak ordu'nun d,inastik ta-
riJıi kaynaklarda çok fena bir ışekiilıde izalr ed"ilm,iştir. Bu-
na selbep, xIV - XVI. yüzyıl Taci|k ve Ace,m tarihçilerl_
n.^in 'sağlam bilgilere sahip olmamalarr, binbir,leriyle çeliş-
kiye düşme]eri ve Ak ordu han^larrnrn ancak Mübarek
Hacı ,handan itibaı'en para bastrrmağa başIamalarıür'.
]'Ii-i'barek Hacr ıhanın ıilk sikkesi h. 728 (: l7. II. IB27 -
5. II. 1328) tariıhini taşlyor, P. Savel',ev1 zamanırlda_n he_
l i Ak oıldu ürarilarrnrn Soy kütüğünü aşağıdaki bigimde
basavııur etmek 6,det olmuştur:

Saşıbuğa. ?09 ( == 1309 - 1310)
I

ı

I

Abisan
olümü 72o (:= 7320 - 7327)

ı

I

Mtibarek
720 -745 (: 1320 -1327 -

1344 - 1345)
Çimtay 745-762 (- 7344-7345 1360-1361)

I

Himtay
i62 (.-- 1360 - 1361)

I

Urus han
763 -782

(: 1361 -1362 -
1380 - 1381)

ı
Tuli Hoca

I

Toktamıs
782 (- r3B0 - r38r )

ı P. S a v e I'e v, Djuçidı Siney
rrts., 1ti57. l]55. s.

ordı. TVo, III. bö]üm' 2.
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Ak ordu üranlları üzerıine ,Sasr Buka'dan Urus ürana

kadaren ,değerli biılgileri ilhtiva eden XV. yüzyıl Acem ta-
rihgisi "iskerlder anorritrrıi" ni (Muineddin Nataırızi) P. Sa_

vel'ev ıbiilmiyordu. "Iskender anonimi" ıher şeyden önce

b.anlarrn adlarırı,da ibirtakım ıdüze]trneler yaprılmasrna ıim-

kAn veriyor. P. Savel'ev'in Saşrbuğa hiçimin'd'e yaz,dığr adr,

"iskender a'norıirnii" Sasıbrıka o arak yazrruştır. ,Sasr 'Bu-

ka'nın oğluna P. Savel'ev Abisan adrnı verrnişti. "Ano_
nirn'lde lbu a,d. Erzen ,içirrlinde tespit eclilrniştir. Aşağda
göreoeğirniz gih,i, hütün bu lrarrlarrn sa,ltanatl i}ıakkındaki

tafsil9t çok değerüi'diir. Ya]rıız, "İskender anoTıimi" kro-
ııoloji bakımrrldan rnevsuk sayilamaz. Çünkü kronoloji
bakı,mından nümizmatik verillerine uymuyor' "Anonirn"
ir, Ak ordu hanlarrnın krono,lojisi üzerirre verdiği bilgiyi
ziknedelim. Sası Buka ıh. 690idan 720'ye (: 1291'den
12. II. 1320 - 30. I. 1321'e) ka'dar,' Eırzen h. 720"den 745'e
(: 1320 -L321- 15. V. 1344 - 4.V.7345'e)'kadar salita'
ı:at sürmüştür. Müıbarek Hoca'ya gelıince, onurr ancak 6

tly hüküınet sür'düğü ve ibundan sonra 2!z yı| avare ,dolıaş-

tığı helirtiliyor.' Yukarlda s]ralanan tarihlere lgöre, Mü-

barek Hocainın h. 745'te'n (: 1344 - t345) sonra taihta

çıktığı anlaşrlryor. Bu, nümizmatik verilerine uymuyor.
i{übarıek Hoca kendi sikkellenini h. 728 ve 729'da,'' yani
ltıund"an |6 -l7 yrl önce ibastırrnıştır. Bu su:et|e, biz P.
Savel'ev'in soy kütüğüncle kronolojik ibakımdan şimdi-

Tiesenhausen, a. y., IL
(Rusça tercüme).

Tiesenhausen, a. y., II.
130. s. (Rusça tercüme).

c., 234. s. (Farsea
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r V.G.
nıetin), 129. s.

2V.G.
ıııeün), 129 -

;J V. G.
ıııclin), 13D. .s.

c., 234. s. (Farsca

Tiesenhausen, a. y., II. c., 234. s. (Farsçiı
(Rusça tercüme).

4 H. 768'de basıImış iki sikke mu}ıafaza edilmisse de, 2 ra-
|.:iı.mı, ustanın dikkatsizliği yüzünden 6 rakamı ile l<anştınl-
ıııış|.ır.
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}ık hıiçbir değişirklik yapmayarak, yalruz han adlarınııı
transkripsiyonurı,da düzeltmeler yaptık.

Erzen
öıiimü 72o (: l.320 - 7327)

ı

Mübarek Hoca
720 -745 (: 1320 -7321. -

,1344 - 1345)
.Çimtay 745 - i62 (: 7344 - 1345 -_ 1360 - 1361)

I

Himtay Urus han Tuy Hoca Oğlan1

762 (: 1360-1361) 763-782 I

(: 1361 -7362 - Toktamış
1380-1381) i822 (:1380-1381)

Şinıdi "rskender anonimi" nin' Ak ordu'nun yukarı_
tia anr]an lhanlarr üzerine verdiği hilgileri ele ala,lrm. sa-
sr Buka A]ltın ordu üranlarrna karşr vassallık görevlerine
sadık bir üıan olup hiçbir davet ve kurultaydan çekinrne-
miştir.3 Bu duruma ğöre, XIV. yüzyılın haşında, Cuçi
ulusu ordusunun şo1 kanadrnı teşkiil eden Ak 'orıd,u, ken-
di sülA]esine rneİısup harılara salhip olmakla beralber, Sa-
ray Berke'de oturan ıharıJarrn vassalr Sayrhyordu. Sası
Buka'nrn ıhern oğ]u, Lıem tıalefi olan Erzerr'in, Ak 'ondu
taıhtınr ]kendi başrna almayarak taıhta AItın 0rıdu lranr
Özbek (L3l2 - L342, tarafırı,dan çıkarrllmasr dikkate de.

ğer. "rskender anoninııi'' ETzeIa''e ren güzel vasıflar atfedi-
yor' onu akrl]ı]r r,.e idil bir [rükürndar olarak tasvir ediyor.
ona göre, Erzen Is16.m gelenekl,erirıe uyarak, yardırn rnü.-

ı Mıizz'e göre, Tuy Hoca, prens Kutluğ Hoca'nın oğluclur
(V. G. Tiesenhausen, a. y., II. c.,61 s.).

z Toktamış hanın hAkimiyetinin sona erdiği tarü kesin ola_
ı-ak tespit edilemiyor. 1395'ten sonra Toktamrş nüfuzunu kay-
betmiş ve ülke ülke dolaşmış ve nihayet 1406'da öImüştür.

ir V. G. Tiesenhausen' a. y., Ir. c., 234. s. (Farsça
rrıctin), 129. s. (Ruşa tercüme).

Sasr Buka 709 (:1309-1310)
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esseseleri kuruyor, otrar, Sabran, C'end, Barçınlığkent gi-
bi b,irqok ,Sırderya şehirlerirııde canri]er' medfes'eler, Lrane_

kailrlar, nıezar[ar (türıbeler) yaplyoridu. Akralbalarııır ve
}ier şeydeır önce ken]di hanedanr üJıeleı'ini yoila getirmek'
le meşgu,l bulunuyor,du. Aynr yazala göre, onlarrn h0kim
,clduklarr u,]uslarrn (kubi) ısrnrrlarlınr ikesin olarak tayin
etmişti. Ak orıdu (Özb'ek) ulusunda göçe]be askeri aris-
tokratlar arasrnda uius mülkleri münaselbetlerini düzellt-
rniş, üllrede hiçbir karrşrldlık çıkmamış, "büyükJjerıdeoı Lıiç
}.imse küçüklere haskr yap'mamrş ve küçüklerderı frıiç kim-
se büyüklere karşr saygısrzlık etnıemişti."' "Büyükıer'' Ve

"küçükler'', "feodal aristo,krat]ar" ve "üralk" cleğilür. Çiın-
kü burada gerrel brir refahtan söz ed:ii]:merniştir. "Büyfü-
Ier'' Ve "küçüktrer'', hA.kim glöçebe aristokrasisinin mrı,h-

te]if basarnakları,drr. Bu suretle, btrrada yalnız askeri arİs-
tokrasi arasındaki arıilaşmadan söz edilmiş, karışıkbk ve
geçimsizlik bulunınalclığr an]atıümıştrr. "Iskeırıd.er anoni-
mi" ne göre, sorrradan [riç kimse höııle bir Lıan görmemiş-
tir. Ak or,du başşeıtıri Sığnak'ta gömülen Erzen'in ö,lü-
münden sonra Mübarek Hoca (720 -745) tdhta çıkmıştır.
}Iübarek Hoca babasına Jriç bıenzerrıiyoıldu. Erzen'in ultrs
nrünasdbetleri sisterninde kur,duğu ıdüzerıi, ilk olarak, o

bozmuştur. "Müharek Hoca büyük ,ernel ve lursla karr-
şıklık çıkarımıştır. Bu karışıklık (bulkak) Deşt-i Kıpqak'-
ta şirndiye kadar unutulmamıştır.'" Nümizmatik veri-
]eri bu defa da kaynağın karanlrk bıraktığr birta]am no]<-

ta[arı ayclrnlatryor. Hangi karrşıklıktan söz edili.yor? Eli-
nııizde yailnız MübarıeJ< Hoca'nın adını. taşıyan sikke.ilerin
bulunması, onun Ak ordu hanları arasrnda i]k olarak Al-
tın ordu'dan, 'Saray hanrndan ayrrlarak bağımsızlığını ilAn
ettiğini gösteriyor. Biliddiğii gibi, hu devirde doğu İslAın
fi]eminde para, öze likle giimüş para bastrrmak Jrakllı, iloa-

g''ımsız hükümdarlara vergi bir dmtiyaz sayrlırdı. Müba_

] \ı. G. Tiesenhausen, a. y., rr. c.' 234. s. (F.aısç'ı
ınctin). 129-130. s. (Rusça tercüme).

3 V. G. Tiesenhausen, a. y., Ir. c., 234. s. (Farsç,:ı
ı'ııctiıı), 130. s. (Rusça tercüme).

207
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rek Hoca' 728'dğ para bastırarak bağımsızlığını ilin et_

miştir.' Bu ıhareketin Altın ordu hanı Özbek (13|2'|342)
tarafindan protesto ile kar'sr]aruıamasl irnkAnsızdı. Ayrrca
Ak ordu göçebe ve askeri aristokratlarr arasrnda ]da bıı
nresele yüzünden ayrılıklar ve kavgalar başIamrştı. Bu
kavgalar, ıbirçok ayrılrklarla ibirl'ikte, siyasi şartlarr o ka-
dar karrştrrmrştr ki Ak ordu'da ciddi karışıklıklar ilıaş
göstermişüi. Bunlar, bir arallık Mübarek lranın avare do-
laşmasına yol açmıştı. Altın ordu'yu ,eski vassalihk duru_
muna sokmak iç'in çok çalışmıştı. Muined]din Natanzi'ye
göre, Mübarek Hoca 212 yıI avare dolaşmrştl.' Özbek lra-
ırın, Ak'or,du ile Altın oridu'yu [ıir han ailesinin yönetimi
altrnda birleştirmek maksa,dıyle, oğlu Tlnıibek'i Srğnak'a
han olarak bu ,devir'de gönderdiği anlaşılıyor. Ak ordu'da
Trnıbek'in ıharilığı uzun sürmedi.' Şeyh Üveys'e göre, 'Ir-
nıbek, Özbek hanın ölümünden lrerndrl sonra kardeşi Ca-
nıbok tarafrııdan öldürü'lmüştü. Çünkü Canrbek onu Al-
tın or'du tahtına talip oüanlar arasrnda başralkip saylyol-
du. "Anonim'' e göre, CanıIbek, Mü,bar'ek Hoca'nın ölü-
mürıden ve Tınıbek',in ötrdürülmesinderr Sonra, Ak ordır
tzı]htınln ,mukadderatrna karrşmrş ve Erzen'in oğlu Çim-
tay'r (ih. 745 - 762) talhta çıkar'mrştl.*

Aoem "Anonim'' inin bu ıhaheri sikkele'r"]e tamamryle
teyit edilmekte,dir. Elimizde Çimtay'a ait ,hiqbir sikke yok.
tur. Çimtay kendisini Ak ordu'nun bağrmsrz lhanı sayml-
yoııdu. Fakat onun za'manında Ak or'du, Altın orıdu karr-
ş;klıklarına a]ktif ollarak müdahatreye başlamrştı. Halbuki
bundan önceki hölürnde etraflı surette a,rıı]atllan ıbu karı-

ı Mübarek Iroca hanrn o zamana kadar para bastırmadığr
anlaşılıyor.

2 v. G. TiesenhauSen' a. y., II. c.,234. s. (Farsça
metin), 130. s. (Rusça tercüme).

3 A. T. Tagirdjanov'un barra verdiği bilgiye göre, I(utb'-
un Hüsrev ü Şirin mesnevisincle Tırubek'in sarayrnrn Sığnak'ta
cı] duğu belirtilmiştir.

4 V. G. Tiesenhausen, a. y., rI. c., 234. s. (Farsça
metin), 130. s. (Rusca tercüme).
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şıkhklara Mübarek lloca zamanrnda rrıü'dahal'e edilrnişti.
Bütün kaynaklar, "rskender anonimi",' Rus kronikleri ve
nümiz,matik ver,ileri 'bunu teyit ediyor. Çimtay, S,aray iş_
trerine karışmamış ve şahsen ibuna taraftarlık 'etmemiştir.
L1kin Ak onduidan Saray Berke tairtına birçok pren]sle-
rin ta,lip olmasrnr engelleyememiştir. Hızr'r (Kidır'ı), Te-
rı:ir Hoca'yr, Murid'i (Amurat'ı) ve Tfildibek'i ,Iratırlata_
lim. Bu Saray ,hanlarr, Çimtay hanrn saltanatrnrn sonun_
cia, XIV. yüzyılın 60. yıllarınıuı başıııtla para bastrrrnışla,r-
dı.

Fakat 'Çimtay'rn kendi ai],esi arasrnda Atrtın ordu iş-
lcr,ine karrşma rrreselesirıde bir fikfu hirlriği kurularnamrş_
trr. "iskender anonirni" ne göre, Çi:mtay'rn torurru Urus
han '1babasını Gök ordu ulusurru zaptetmeğe daima teş-
vik etmişse de, Çimtay [onu] ıtlinJlememiştir.''2

Cimtay'dan sonra Ak or,du taLıtı, h. 763'ten 782'ye
kadar, yani 13611den 1380'e kadar ,hüküme,t süren Urus
lrana ge,çmiştir.' "rs'kender anonimi'' ona çetin bir tabiat
isnat etm'ektre beraher, güçlü bir hükürndar olduğunu
teslim etmiştir. Saltanatrnın ilk günlerinıden itiıbaren Mü-
bar,ek hanrn takip ettiği istikameti tutmuş ve yalnrz ken-
disini bağımsız lrükürrııdar ilAn etmekle kalmayarak, göçe-
be Özbeı< aristo,kratlarınrn kurultaylrı,da Altırr ordu
iŞlerirı:e karışmak teklifinde bulunmuştu. Urus han bir-
kaç gün içinde b'irbiri arkasından şenlikler düzenlemiş,
büyük Ve nüfuz sahibi 'eımirdere değerli. hediyeler dağıt_
mlş Ve askeri arisıtokratlarrrr müza]her,etini sağlayarak
Altın ordu'ya karşr sefer,e çıkmıştı. Ne yazık ki bu ıse-

ferin kesin tariihini bilmiyoruz. Bu, Ak Ordu'nun Saray
lranlarrna karşr kesin taartuz|arını teşkil 'ediyordu. Urus

ı V. G. Tiesenhausen' a' y., II. c., 234' s. (Farsça
ııretin), 130. s. (Rusca tercüme).

r V. G. Tiesenhausen, a. y., c., 131. s.
:; Anlaşıldığına göre, Urus han Ak ordu tahtına birkaç yll

stıı'ıı';ı, yani h. 764'ten sonra çrkmrştır.

F.: 14
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lran açlkça bütün AItın ordu devletinin başına geçere,k
del']etin iki kısmrnr kuvvetli ]bir ıbütün halinde kenldi üıi-
kimiy,eti altrnda birleştirmeğe çalışıyor,du. IJrus han bu
yolda oldukça m,uvaffak olmu,ştur. 70. yılılarrn o tasında
artık Hacr Tarhan'l (Ejderhan'ı) a]lrnış ve yukarrda anl-
laıı. Hacr Çerkes'i ib,ı_rradan çıkarmıştr.,

Bir süre sonra Voılga ib,oyunda yukarıya doğru iler-
ianiş ve önce Hacr Çerkes'in raü<iıbi Ayhek'in, sonra Ay-
bek'in oğlu Karİ,han'rn e]ine geçen Saray'a kadar gelmişti.
H. 776'da (: 1374 - 1375) Urus han Kari]hanıdan Saray'r
almış'9 ve bürada 'hemen para bastırmağa başlamıştı. H.
779 ( - \377 - 1378) tarihinde Saray'da onun adına bas-
tlrrlan bir siklıe bize kadar gelmiştir.3 Bu sikke, Saray,rn
zaptı ijrzeline İbn Haldun'un verdiği haberi tamamryle
teyit ediyor. IJrus lhan, yolundan Mamay'r uzaklaştrr.mak
gibi çok ağr bir mose]e ile kaışllaşmıştı. Fakat buna gücü
yetmedi. Yukanda da belirti,ldiği gibi, Mamay Kulikovo
rnilhare]b,esine gelineeye kadar gücünün en yüksek nok-
tasrnda bulunuyor ve lJrus üıaru diğer Saray kıan]arrndan
daha ciddİ bir rakip saymıyordu.

IJrus ,han A]tın oı:du'ya bağlı Volga a]anrnda ener_
jik siyasetini yürütürıken, Ak ordu'da genç Toktamıs'ın
şahsınJda ciddi bir ralıiple karşılaşmrştı.

Toktarnış, y,ukarı,da anı]lan Tuy Hoca oğlarun oğlu icli.
Muizz'e göre, Tuy Hoca oğlan, prerıs Kuttuğ Hoca'nrn oğ-
]u idi' ki bı.r, P. Savel'ev'e istinaden yukarıda zikred.ilen
Ak ordu üıan]arrnın soy kütüğünün bu krsmınr bozuyor.

Her lhalde, Tuy Hoca, [ıAkim Ak ordu süIAlesinin seç-
kin ve nüfuzlu bir prensiyd'i. Urus han zarnarunda Man-
gıslaık'ta valilik yapmstr. Urus lhan sa]tanatrnın ilk yıl_

1 V. G. Tiesenhausen, a. y., f. c., ibn Haldun, 874.s (Arapça metin), 391. s. (Rusça tercüme).2 V. G. Tiesenhausen' a. y., r. c., 374. s. (Aratrıça
metin), 391. s. (Rusça teı.cüme).3 Urus hanın bize kadar gelen en eski sikkesi 1ı. 77o'te
Sığnak'ta bastınlmıştrr.

4 V. G. Tiesenhausen, a, y., If. c., 61. s.
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larrnda, A,Itın ordu işlerine karrşmak maksadıyle aristok-
ratlar kurultayrnr topla'dığı Zarnarı, Tluy Hoca oğlan llrus
lranrn bu niyetine şi'ddetle kar,şı. köyrnuştu. Tuy Hoca oğ-
lan, b,u saygısızhğı ve itaatsizliği yüzürlden öldiirülmüştü.
oğlu Toktamlş, genç' erıerjik ve kabiliyetli hir prensti.'

Tokt-amış, habasınrn.idamından Eonra Ak ordu'da hayatı-
nr haklı olarak tehliked,e hissetmişti. Kendisini takipten
kurtarmak için, 1376ida Semerkant'a, Maveraünnehr'in
genç, fakat güçlü ıhüküındarr Tirnur'un yanlna kaçmıştı.
Tirrıur'a Aksak Timur anlamrna geien Timur Leııg (bu acl

Avrupa'da Tamerlan biçiminde te\6ffız eıdilir) adr 'da ve-
rillmiştir. Rus kroniklerinde de Timıır htr ad altında ün
kazanmr'ştır. Yalnrz, Farsça leng keli nesi yerine Türkçe
aksak kelimesi kullarulrnıştlr (T'imur Aksak). Farsça len'g

ve Türkge aksak kellirne],eri 'topal' anlamrna geilir.

Bir yandan Zaİetname adr altında Timur'un mufas-
sal resmi tari]hini yazan XV. yüzyıl Ace,m yazarlarından
Nizameddin Şami ve Şerefedtlin {]i Y.eztli, bir yarı'dan da
Timur'un çağdaşr Arap yazarr ibn Arabşakı ve Rrıs kro_

nikleri sayesinde, Toktamrş'rn hayatı üzerine bu tarihten
iti]baren (1376) ellimizde sağlam ve etraflr ibil,ği vardır.
Rus kronikleri, Toktamrş üzerine XV. yüzyıl Aoem kay-
naklarrna girmeyen birçok değerli lraber'ler saiklamrşlar-
drr.

N,izamed,din Şami'nin, Şerefeddin Ali Yezıdi'den bir-
az önce yazdığına ve ibu Sonuncuya esas te,şkil ettiğine
göre, hiz burada gn çok Ni'zamed,din Şami'ye 'dayanaca-
ğız. Şerefedilin Ali Yezdi'nin ve diğer yazarlarrn lraber]e-
rine ancak Nizamedldin Şa,mi'nin hikA'yesini tamamladık-
larr ta'kdirde rnüracaat edeceğiz.

Tolktamış'rn hiyografisine dönelim' Urus lhanın entri_
kalarrrldan kaçarak Tirnur'un himaye ve yardrmlnl ara-
yan prens To,ktamrş Sernerkant'a geldiği zaimaİl' Timıır

| 'foktamrş'rn annesi Kungurat boyundan Kudaı Künçek'_
li (Girfftıri'ye göre: Kuy Kiçik) tV. G. Tiesenhausen' a. y.,
]t. c., "İskender anonimi", 137. s. (Farsça metin), 132. s. (Rusç;ı
1crcüme); Gaffari, a. y., 211. s.].
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Çu ırmağınrn yuikarr alanrnda,, Koçkar mevkiin'de: sefer-
de ,bulunuyordu. Akıl ve basiret sa|hi]bi bir poılitikacr o]an
'Iimur, ona iltifat etmek ve yardınıda ilıulunmal< gerekti-
ğini tamamıyle takdir etmişti. Bu sırada orta Asya'claki
ayri beyiikleri birleştirmek işiyle rneşgul olan Timur, Ak
ordu'nun kuwetılenmesindeki tehlikeyi görüyordu. Hatta
Ak,ordu'nun ku'u'vetlerı:d]ikten ısonra karışıklıklara Son
vererek, ,bütün Cuçi ulusuna hhkirn olabileceğini de ta-
marnryle anlamlştr. Altırr ordu ile Ak ordu'nun birleşme-
siyle ortaya çıkacak olan ikuvvetli, kudretli bir or.du, kom-
şu olarak, Maveraünrrğhr'in hirleşimesi ]bakrmrndan son
derece tehtikeli idi. Bu seb'eple, Timur Ak ordu işlerinde
nüfiz sahihi olmağa çalrşıyor ve bunun için orada bir
vassal huıluııdurmak istiyordu. Bu niyeıt ve ümit]ere 'daya-
nan Tirnrır, Tokta,mrş'r kalbil olduğu kadar iyi karşılama-
larrnr emretti ve kendisi Uzgerıd üzeı"inde Semerkant'a
yöndldi. Emirler, Ak orıduldan kaçan gemç prensi b,urada
Timur'a takdirn ettiler. Nizarneddin Şami'ye göre, Timur
Toktamı,ş'a ıher türlü i,ltifatta iloı.rlurrmuş, ona 'değerli he-
dŞeler i]hsan etmiş ve 'bol altın, lhayvan, çadrr, kumas,
süs eşyalarr, davul, bayrak, silAh, at ve katrr ve nilhayet
asker verrrıiştl Bunlaı+la birtrikte Toktamrş'a ,derıhaıl otrar
üe Savran'r hediye etmişti.3 lŞerefeddin Ali Yezdi'ye göre,l
Ak ordu başşdhri Sığnak'r da ona vermişti. LAkin hu 'he-
diı.eyi,dalha kazanmak l0zırndı. Çüııkü Ak orıdu'da bunun
hiğbir değeri yoktu. Urus i}ran ibu srrada Volga boyunda
sefene çıkmıştı. Bu sebepl'e, Ak ordu',nun yöne,timi fiilen
oğlu Kutluğ Buğa'nrn elinde bulunuyor,du. Genç Tokta-
mlş h. 776'da (: 12.VI.1374 _ 2.YT.l375, ona karşr ıs'e-

fere çrktı. Ilk muhardbede l(utluğ Buğa öldürülmüştü.
Fakat onun,ölümü ancak Ak ordu askerinin savaş ate,şini

1 V. G. Tiesenhausen, a. y., IL c.,
Yczdi, 146. s.

Şerefeddin Ali

9 I{ırgızistan.
:r Nizameddin Şami, Faıısça rrıetin, Tauer bas., 75' s.

4 v. G. TiesenhauSen, a. y., Ir. c., Şerefeddin'Ali
Yc.zdi, 147. s.

AK ORDU'NUN YüKsELlsl

artırmış ve Toktamış yenilmişti. Kaçan prens, tekrar Ti-
mur'a sığınmlştl. Tolktamış'rn ıbaşarısızlığr, Timur'un iJgi_
sini azailtmıştr. Maveraünnehir hdkimi, Toktamrş'r tekrar
teÇhiz etmiş ve ona eskisinıderı çok daha güçlü bir ordu
vermişti. Toktamrş'a karşı şimdi Urıus hanrn başka bir
oğlu - Toktakiya 

- çıkrnıştı. Toktamrş bu defa da ye-
nilmişti. Tirnur'un [rayat ve faaliyetini anlatan iki Acem
tarihcisi, çok dikkate değer hir olay naklederler. Bu olay
nerede ise Toktamış'rn hayatına mal olacaktr. Bozgrı-
na uğrayıp terk eclilen Toiktamış, Srr'derya'ya doğru kaç-
mıştr. Burada soyunup rrmağr yüzerek geçmeğe başlamış_
tl. Toktakiya'nın kumandanlarrndan biri, Kazancr Bahadır,
Toktamrş'a yetişmiş ve onu 'okla ,elinden yaralamrştı.
Toktamlş güç hal,le kıyıya çıkiıış ve çalrlar arasrna sak-
Ianmıştı. Timur'un gönderdiği ldigü Bar'las, tesadüfen
onun yanrnda ortaya çıktl. Idigü Barlas, ,herihangi ,bir ba-
sarısızlrkta ona yar'dlmda bulunmak üzere öze,l olarak Ti-
mur tarafrndan yollanmıştı. Çalılar arası'ndaki in'iltiyi dLt-

1,an İdigü Baria's oraya yönelmiş ve Toktamış'r çok acıklı
bir durumda lg'örmüştü. Bu suretle, Toktanrrş ikinci defa
utandulcı ibir şeki]de Timur'un Saraylna dönmüştü. Li
kin 'Timur'un Ak Or'du'da bir vassal ,bulundurmak arzusu
o kadar kuwetli idi ki Toktamrş'a karşı hiçbir memnuni-
yetsizlik göstermedi. Çok geçmeden Semerkant'ta Timur'-
un yanrna Mangut (Mangıt) kabilesine m'ensup Idigü
ad]ı 'bir kaçkın daha gelmişti. Idigü'nün adı Rus kronik-
Ier'inden Edigey biçiminde yazrlmıştır. Toktamlş gibi, o
cla Urus lhandan kaçmış{ı.

Sırderya boyundaki olaylardan ,haberdar o)duğu aıı_
laşllan Urus han, 'bu defa ülkesi,ne dönmüş ve Ti nur'a
]ıi,ııen iki elçi göndererek asi Toktamrş'ln ken'disinc' iadc-
siı-ıi istemis ve aksi takdirde savaşla telhdit etmişti.. 'l'i-

I llus l<roniklerinde Edigey tıdıyle tırnınmrş olııır Miıngıt |<iı_

l'ilı'siılı' nrcnSup İaigü iüc karıştlrlImırmırlıdır..
,' V. (;.'l]icscnhırtıscn, iı. y., II. c., Nizilnıctltliır Şlınli,

l(17' s. I.iıI'S(iı nrclin, 'I'ııı"ıcı' blısl<ısı, 7l-ı. s. Ş e r ı, I'e rl ıl i ıı
\Ii Yczrl i, l4l,l. s.

zt'J
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mur' IJIus lranrn isteğini reddederek sefere lıazrrilanma-
ğa haş,ladı. Bu defa ıher iki hükiirııdar hizzat savaşacaktı.
Urus hanın ;bütün Cuçi ulusundan asker toplailığı kaynak"-
]arda belirtilmiştir. iki ordu h. 777'de (: 2.VI.137l -20.V.1376) kışın karşılaşmrştı. Kış başlangryta çok yağ-
murlu olmuş, sorrradan büyük soğuklar haşlamış ve çok
kar yağmıştı. Iki taraf rnrihareibeden Vazgeçmişti. Çünkti
asker]er soğuktan e]ler,inde silih tutamıyorlar,dı. Ma'mafilr
Ti'mur ldüşmanla ibirkaç ufak ,çarpışmada hu]unmuştu. LA-
kin ibun]arın ıbüyük ibir önemi yoktu. Aynr kış içinde ü,lke-

sine dönmüş ve bu suretle Ak or,du'yu hükmü altrna almak
rneseIesini il'l{balhara bırakmı'ştı. 'H. 778 (: 1376 - 1377)
ilkbalharıııda Timur ;büyük hir or'du ile Urus rana ,karşı

tekrar sefere çıkmıştı. LA,kin Urus ihanla bu defa da kesin
bir mrıharebe yapılamadı. Çünkü hu sonuncusu Eefer sr-

rasrnda ölmüştü.' Ak ordu tahtına Urus ]hanrn hüyük oğ-
lu Toktakiya çıkırııştı. Kısa hir sür'e Sonra o da ölünce
taiht, Timur Melik oğlan'ın eline gegmişti. Timur kuman-
danJlığı tekrar Tdktamış'a vermişse de, Toktamrş tekrar
rnağlübiyete uğramıştr. Ti'mur'un şahsi lrediyesi olan yü-
rük atr sayesinde Toktarnış esaretterr ve Ak ordu ihanlnrn

öfkesinden kurtuJmuştu. Timur'un sahrl ,bu defa da tüken-
memiş ve Toktamış'r Ak ordu tahtına çıkarmak düşünce_

sinden Vazgeçmemişti. Bundan So'nra Toktamrş'a talihi de

yardrm etmişti. Timur Melik ciddi bir adam çrkmamıştr;
eğlencelerle çok Zaman kaybediyor, oyunlar tertipliyoı-,

çok içiyor ve otoritesini düşürüyor'du. Ak or,du'da Tokta-
mış'ın hirçoü< taraftar]arr ibulunduğu yolunda Sığnak'tan
ve lbaşka yerlerdeh Timur'a lhaberler geilmeğe başlamıştı.'
Şerefecldin Ali Yezdi'ye göre, Timur ,bu müsait durumu

r Timur'un Urus han ve Toktamlş'la münasebetleri üzeri_
nc sağlam bilgiye sahip olan Nizameddin Şami ile Şerefecldin
Ali Yezdi'nin bu kaydı, nümizmatik verilere uymamaktadır; çün_
liü climizcle Urus han tarafindan h. 779'da Saray'da bastırrlmr5
bir sikl<e vardır.

: Nizameddin Şami, Tauer.baskrsı,77. s. _ V. G
'I'.i r:senhausen, a. y., II. c., 108. s.
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göz önünde tutarak h. 778'de (:21.V.1376-8.\I.1311)|
Toktamrş'r Sığnak tahtınr elde etmek için dördüncü clefa
gönderrnişti. Bu defa Toktamrş galip gelerek kendisini Ak
ordu ]hanr ilAn etmiş ve Sığnak, Savran gibi hirtaklm şe-
hinleri zaptetmiişti. Nümizmatik verilerine,göre, Tokta_
mış'ın h. 780',de (:1378 - 1379), 781'de (:1879 -
1380) ve 783'te (: 1381 - 1382) Srğnak'ta para ba'stır-
ması dikkate 'değer.' H. 778 krşınr 'Ioktamış Ak ordu'da
geçirereık- yönetirn işlerini tanzi:m etmiş, en kuvvetli ve
nüfuzlu askeri aristokratlarla sağlam münase'lıet]er kur-
muş, kalaibalık ve iyi bir ordu toplamıştı. H. 179 (:1377 -

1378) yilı ilkbaharmda artık Volga bıölgesine girmiş bu-
lunuyordu. Burada ,Saray Berke gi1b'i Volga'nln soıl kl-u-r-

srnda lbulunan birtakım şehirleri ko,laylıkla aldığı anlası-
lıyor.

Toktamrş'rn Altın ordu'da hükümet sürdüğü ilk ;-ıl-
lar üzerine ,doğu kaynaklarında tafsilAt yoktur. Blına
karşllrk, Rus kronikleri onun siyasi lrayatrnm bu devresirri
oldrıkça etraflı surette aydınlatıyor. Kronikler'deki ola.vları
gözden geçirmek ve bunlarr yukarıdaki özetle anrlan ola1--

larla karşllaştrrmak Suretiy]e, Urus hanın sağlam bir şe-
kilde yerleştirdiği siyaseti Toktamış'rn kelsin olarak güttüt-

ğü anlaşıhyor. Toktamlş, bütün Cuçi ulusuntı, yaıri Ak
ordu'dan başka, büyük bıir krs'mr Mamay'rn elinde bıılu-
nan bütün Altın ordu'yu da hffkimiyeti altrna alma]k mak-
sadrnr güdüyordu' Bu suretle, Mamay 'ıtr safhada Tokta-
mış'ın bışrliişınınr olmuştu. Rusya'da Dimitriy Dorrsko;-'a
karşr sefere çıkmağa çaılışan Mamay'ın, Cuçi ulusunun ,clo-

ğu klsmındaki olay,lara kAfi derecede değer vermediği ve
'foktamrş'rn kuwet ve kah,iliyetini gözden kaçırdığı aı-ıla-

şılıyor. Buna karşrılık, Toktarrırş, Mamay ile Dimitriy Dons-
koy arasındak'i savaşla ilgili olaylarr dikkat-Ie takip edi-
yoıdu.

I V. G. Tiesenhausen, a. y., II. c., L50. s. - Nizamcdtlin
Sltıııi h. 780 (-.30. IV. 1378 - 18. IV. 1379) tarihini vcriyor
('|'ltLıCı'lıırsl<ısı, 77. s.; V. G. TiesenhauSen, a. y., II. c., 10E s.)

,]  . M ;r l'l< o v, İnventarnıy katalog, 528 - 529. s.



1380'de Kulikovo etinden sonl.a
Mamay'rn dururnunu göre,1 tr{amay
mağlfibiyete katlana,m Altlır ordu ve
hem de kendisi igin önenıli sonuçlar vereceğini tamamıy-
le idrak ediyordu. ülkesine don"dtıkten sonra kendisine

leriyle görüşmelere girişın*işti. Bu sırada ilıurarla zengin
bir Ceneviz ticaret]ıanesi vardr. Bun]ar Mamay,l J.akın,dan
taniyorlardı. Çünkü Mamay sık sık ve uzun süre Klrlm,rla
kalmıştı. Kefe şeilıri ıhikimleri Mamay,a gereken miisaa-
cleııi vermişIerdi. Mamay, ufak ibir askeri hir]ik ,,ve bir-
çok mal, altın ve gümüş ve ta,ş ve inci ile', buraya getmiş-
ti._ Fakat Kefeli'ler, tıozguna uğrayan Altın ordu ııııtıı--
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1 PSRL, XI, Nikonovsk. letop., 68. ve müt. s.: 6889 (138o-
1381 ).

r PSRL, XI, 69, S.

'4.y.
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laylaştıran Mamay, böylelikle şerefsiz bir şekilde hayattan
ayrrlmrştr. Toktamrş'rn Kalkaıda Mamay orıdusuna karşı
kazarrdığı zaferin, Altın or,du'nun Ve öze]likle Tdktamış'-
rn ,hayatrrrda önernli bir rolü vardır. Şimdi Cuçi ulusun,da,
Altın ordu talhtına çıkmak isteyen Toktamrş'a karşı ko-
ya,bilecek önemili irj,çhir kuvvet yoktu. Hacr Tarlhan'dan
(Ejderhan'dan) Buılgar'a kadar uzanan Volga topraklarl,
Kuzey Kafkasya, Volga'nın batısınldaki alanlar ve Klrlm,
Toktamış'rn hAkimiyeti altrna girmişti. Birliğini kuran
A]tın ordrr devletine ya1nız HA,rizm ithal edilememişti.
Bilindiği gibi, HArizm Timur'un eline geçmişti. Toktamış.
}[amay'r yenclikten |sonra' hüyük bir ganimet elde etmiş
ve ordusunu idaha iyi sild'hlandrrmlş, ele geçiriılen ganime-
tin örlemli bir lkısmrnr kendi askerler'ine dağltmıştı.

Toktamış, AItın ordu'nun en iyi günler,inde Rusya'-
nın verdiği vergiler'den Vazgeçnrek de istemiyordu. xIV.
yüzyllın 60 - 70. yıllarındaki karışıklıklara kadar 'bu vergi-
ler verilmisti. Altln ordu ,hanı olarak taihta çıktığı ilk
günlerclenitibaren Toktamrş "sonbaharda Moskova'da
plens. Dimitriy ivanoviç'e ve ,bütün Rus prenslerine e]ci-
Ier göndererek, Volga ilranlığının talrtına çıktığını ve lhan
olduğunu ve hem kendisinin, hem onlarln 'düşmanr o]an
}[amay'r yendiğini ürailıer verd,i."'

Moskova'da ve diğer Rus şeürirlerinde Kulikovo mu-
lrarebesinin ağır yaralarrnr iyi etmeğe henüz muvaffak
olamamışIardı. Kroniğe glöre, ",bütün Rus topraıklarrnda
rıoyvoda]ar ve askerler azaldr ve ibütün Rus yur,dunu bü-
yük bir korku sardı.'" Brr sırada Tatar elçilerİni kov-
mak önemli bir yanlışlrk olurdu. istemeye istemeye geçici
olarak itaat etıırek ]Azırndı. Bu seheple, Dimitriy Dorıskiy
"Tolbuğa ve Mokşia adlı elçilerini üıediyelerle ordu'ya,
üreni Volga üranı Toktamış'a yolıladı."''

Toktamrş'rn Litvanya pr.ensi Jagiello'ya elçiler gön-
<lermesi 'de son ,derece önemli 'bir olaydlr. Elçiler ona

Ay 69s
:Ay

Ay
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Toktamış'tan emir ve haiber malhiyetini taşıyan özel bir
1rarlık getirmişIer'di. Bu yarhk ibize kadar gelmemiştir.
Bu -rrarlığn varlrğınr, Toktamış'ın, Jagiello'ya Litvanya
prensi ve Leür krai]ı ;bu]unduğu sırada yoılladığı başLka bir
yarlığından öğreniyoruz. Bu yarlık, h. 8 recep 'I95'te, ya-
ni 20 mayıs 1393'te Tana (Azak) şehrinde yazllmıştı. Bi-
zim igin şimdi bu yarlığın başlangıcı özellikle ,dikkate ,de-

ğer : "Ben Toktamış'tan Jagiello'ya. Tahta çıktığımızı
haher vermek için, hiz daha önce Kutlu Buğa ve Hasan'-
ın yöııetiminde elçiler göndermiştik. Sen ,de o zaman ibize
kendi elçilerini yollamrştın."1

Yukarıki yarlı,k, Mamay or,dusunun Toktamrş tara-
flndan yenilmesinden 13 yrl sonra yazılmıştı. Toktamrş'ın
AItın ordu tafrıtına üçrktrğrnr, Marnay'a karşı Kalka lrma-
ğında kazandığr zaferden hemen Sonra Jraher verdiği, yar-
lığın ,ilk satrr]arrn,dan anlaşılıyor. Aynr yarlrk, Jagiello'-
nun, kendi.sini Toktamış'ın en güçlü ve en imtiyaz]ı vas-
sallarln'dan biri saymasrna rağmen, onun hxkimiyetini
tanımadrğlnı da anlatıyor. Likin Rus prenslerinin zahiren
boyun eğmeüeri, Tokta,mrş'r tatmin etmiyor'du. Toktamış
açıkça Rus topraklarrnı basit kıir Altın ordu ulusu ha,line
sokmağa calrşryor ve bunun ancak güç kullanmakla ger-
çekleşebileceğini anlıyordu. Hatta bozguna uğrayan 1\{a-

may'ın kararıgAıhında ele geqirdiği ganimet ona'az ge{iyor-
du. Brı sdbeple, zaptedilip yağmaya uğrayan Rus şelrirle-
rinden daLıa büyük ganimetler elde etmeğe çalışıyordu.
Moskova'nrn zenginliği onu özellikile çekiyor,du. Bütiin
bunlar, 1382'de Rusya'ya ve özellikle ,Moskova'ya karsr
bir sefer hazrrlanmasrna se,bep oldu. Rus kroniklerinde
tıu seferin tavsifi 'iki vers,io şeklinde mııilıafaza edilmiştir:
Simeonovskaya letopis'te huüunan eski versio ve birkaq
variansr olan yeni versıio.

Moskova prensi Dimitriy Donskiy ,durumun bütün
ağlrlığınr takdir ediyor ve ülkeyi Tatarlara karşr savun-
mak maksadlyle Rus prenslerini yeni ibir savaŞ için birleş-
tirmeğ'e çailışıyordu. Fakat prensler arasr,nda ci]ddi bir

I ZYo, lII, 6. s., mctin, 4. vc miit. s. W. Raclloff tercümcsi,
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başarr kazanamamıştı. Çürıkü "ara]arında ayrllık çıktı-
ğırı:dan yardrm etmek istemiyorlardr." Bunıdan müteessir
olan Dimitriy Donskiy, asker toplamak liEin Kostroıııa'ya
yönelmişti.

Ryazan prensi Oleg'in haince yardrmlarrndan yarar-
lana'n 'Toktamrş hemen büyük bir ordu ile oka rrmağ'ını
geçerek Moskova yoluna çlkmrştı.1 Bu srrada Moskova'da
derin hir anlaşmazlık hüküm sürüyordu. Halkın bir kıs-
mı şüri bırakıp bir yere kaçmak fikrini il,eri sürüyorclu.
Bir kısmr ise, Mosko,va'yr hiç kimsenin terk etmemesini
ve şelrrin enerjik ;bir şekilde Savunmaslnr istiyordu. Şe-
hir ahalisi de ıbtr fikri benimsemişti. Nikonovskaya leto-
pis'e inanmak gerekirse, şelrrin Savunmasrna taraftar olan-
lar arasırıda Litvanya prensi olgerd'in torunu ostey gibj
kabiliyetli ve enerjik bir teşkilAtçr da vardı. ostey, şelrri
ta'hlıime ıbaşlamış ve Moskova a,halisinin maneviyatrnı
kırvvetlerıdirmişti. Bu devirde oivardaki dlraliden birçok
kimse]er - "boyarlar, ibaşpapazlar, rahipler, tacirler... ve
lıer yaşta erkekler, kadınlar, çoculılar'' Moslkova'ya srğln-
mışlar,dı.' Moskova'nrn Savunmaslnda ostey'in oynadığı
rolün, metropolit Kiprian'a yakın ,gevrelerin tesiriyle kl'o-
nikte kuwetle'büyütüIdüğü göze çarplyor. Bil'indiği gibi,
Kiprian, Litvanya'ya karşr sevgi besliyor Ve ibunu l[os-
kova ile ibirleştirmeğe çalışıyordu. 23 ağusto's 1382'de
Toktamış Moskova'ya yaklaşmış ve şeirri kuşatmıstr.
,\Ioskova kuşatmasr bu suretle başlarnıştı. Düşmana eneI--
jik bir mukavemette bulunmak için lher şey bitmiş gibi
idi. LAikin Moskovalda Savunmayr ibozmağa karar vereır
lıaiırler çıkmıştı. Kroniğe gLöre, "birtakım fena kimseler
lla'hgelerde dolaşmağa başlayarak, ho,drum'lardan beylerin
jckilerini \'e gümüş kaplarınr ve değerli sürahilerini çıka-
ı'arak bol bol iciyorlar,dı."" Sar,iroşlAr ihtiyatk1rlığı r.e

iizcllikle teıhliken,in ağır,lığını unutmuşlar ve düşmanlr. Za-
yı[ old.uğu, teh]ike teşkil etmediği düşüncesine kapılarak

I I'SRL, Vr, .98. s.

'A.y.
; l,slal,, V.t, 100. s.
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Zaferirr kolayca kazanrlacağnı. tahrııin e,diyorlardı. Kuşat-
nra )başlayınca, Tatarlar Moskovp'yr ühücumla almak için
birkaç tecrühe yaprrıışlardı. Şehri oık yağmuruna tutmuş-
Iar, surlara hücum merdivenleri yerileştirmişlerse de, bir
Şonuç alamamrşlardl. Kuşatılanlar, Tatarüara taş yağmuru
;ıağdırıyorlar, başlarrna zift döküyorlar ve tüfekleriyle
ateş ediyorlar'dr. Bu, Moskova'nrn savunmaslnda önemli
bir noktadır. Ruslarrn elinde, kaynaklarla ilk c'lefa teyit
edi]en tüfekler, ateşli h'ir silAhtı. Ruıs tarihçileri arasmda
Prof. V. V. Mavrodin, "tüfekler'' e özel bir değer Verer€k'
O poyavlenii oignestrel'nogo orujiya na Rusi" adh dikkate
cleğer yazısrnda, bu nokta üzerinde ayrrca durmuştur. Şe-
]rir surlarr etrafında yap]lan SaVaş srrasında, Adam adlı
bir çuhacl bir ok atmış ve Toktamış'ın en yakın ha$buğ
]arlndan birini öldürmüştii. Bu ölüm olayı Toktanrrş'r cok
sarsmrştr. Moskova'dan ve müdafi,lerinden öç almak dü-

şüncesiyle Toktamış hileye ibaş vurmuş, Moskovailı,larr sa-
vaşr bırakmak için kandumağa ibaşlarnrştı. Bütün lralkl
affedeceğini, lhic kimsenin canrna dokunmayacağını ileri
sürerek tür]ü türlü hediyeer vaat ediyordu. ostey, Tokta-
mIS'ın yalancr söz,lerine inanmlş' kapıları acmrş ve ,hediye-
]erle Toktamıs'r ikarsılamağa çıkmlştı. l\foskova]rlar ve
ostey, hiçbir şeye dayanmayan bu yersiz saflıklarının
Cezastnl şiddetle çekrnıişlerdi. ostey gizlice öldürülmüş,
}{oskova ise yağma edilmiş Ve krsmen yakılmıştı. l\[osko-
va'cla o ZaTnan büyük bir küt]e malrvolmuştu. Kroniğin
helirttiğine göre, Toktamlş Moskova'da ibüyük bir gani_
met elde etmişti" orada brı]lunan birkaç şehri yağma ettik
ten sonra Tver'e gitmek istiyordu. LA"kin bu niyetini ger-
ceklieştirmemişti. Moskova]rlarla yapılan savaş' ordusu-
nu Son derece yormuştu. Tver' prensinden hüyük bir ver-
.gi alan Toktamış, güneye JıöneıImiş ve ordu'ya dönmüştü.

jl Vestn. Leningr. univ., No. 3, 66. ve müt. s. _ A. M.
L c lcn i c kiy, O poyavlenii i rasprostranenii ognestrel'nogo
ıııtı.ji;ya v Sredney Azii i İrane v XIV-XVI vekax. İzv, Ttr'AN'
19-19' No. 15' 21. ve müt' s. - V. G. Fedorov, I{ voprosu o
,ilıtc ptlyiıv]cniya ar'tillerii na Rusi. Moskva, 7949' 67. ve müt. s.
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Toktamı,s'rn akrnr Moskova'da ve çevresirrıde ağır ya_
ralar açmlştı. Başşelhir ve çevredeki şeihir ve köy a]ralisi-
nin çoğu, yakllan evlerin ya|nız harabelerini bulmuştu.

Dimitriy Donskiy, Kostroma',dan yağmaya uğrayan
}Ioskova'ya döndükten Sonra, 1382 yllı sorılba,harrnda İra-
yatmın en ağrr günlerini yaşamıştı. Çü,nkü artık hligbir
suret]e Toktamlş'a 'karşr koyamayacağını görüyordu. o
vakit hüyük bir askeri kuvveti yoktu. Ya\nız geleceğe gü-
veniyor, Rusya'nrn ilç ;kuvvetlerinin yıkıIma'drğrna, Rusya'-
da hirliğin tekrar kurulabileceğine ve ibüyük madcli iirr-
kAnlar saklan,dığrrıa inanıyordu.

Moskova akrnrn,da kazandığı başarr, Toktamı'ş'a ken-
di kuvvetinin büyüklüğü üzerine derin kıir giiven vermiş-
ti. Her askeri ibaşarıdan Sonra Altın ordu'nun trrAkimiyeti-
ni yeniden kurmak yolundaki gayreti artryordu. Timur'un
vassalr olarak talhta ,çıkan Toktamlş, Mamay'ın yenilnre-
sinden ve Moskova'nın talan edi'lmesinden Sonra ,h' 785'te
(: 1383) Hdrizm'de ,kendi adına para bastırmaktan Ce-
kinmernişti.' Bu olay, Toktamrş'ın Hdrizm'e karşı güttüğii
siyasi programm ifadesidir. Toktamrş, Timur'un Hdri:zrn'i
,\[averaünnehr'in,diğer kısrmlarrna ilhak etrneyi düşündü-
ğünü kesin olarak biüyoridu. Sonra, Timur'un Sufi sülA-
lesine mensup emirleri ancak küçük vassal sıfatryie rnüsa_
ınaha ile karşıladığını da unutamazdı. Böylelikle Tokta-
ınış'ın kendi adına para lbastrrmak suretiyle HAriz'm işIe-
ı'ine karışmasl' hel şeyini borçlu olduğu hükümdara kar'şı
llcık bir hıyanet teşkil ediyordu. Iran işleriyle ciddi su-
rette ufoaşan Timur, maksa,dından uzaklaşmak istemiyor-
ıIu. Bu hakınıdan, 'Toktamrş'rn düşmanlrk maüıiyetini ta-
şıyan bu a,drmrna karşı tepki göstermiyor,du' Azerbaycan'a
karşı takip ettiği tutum, Toktarnrş'rn Altln ordu ıh6]kimi-
.ycti siyasetinin en açık deililini teşkil ecler. Canrbek'in
,\zerıbaycan'r Altln or,du'ya illhak etmek yolunda aktif bir
giıyret sarf e'den son Altın ordu ihanı olduğunu yukarıda

| 'Iol<tamrş üzerine yazdığr küçük notunda (Encyclop6dic
,ll' l'IslAm, Toktamış maddesi) Toktamışln HArizm'de para bas-
lıı'ıllğıııı w. w. Barthold de belirtmiştir.
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söylemiştik. LAkin onun muvaffakıyetleri 1357'rle ö1ü-
müyle sona ermişti. Bundan hiraz önc'e, Tebriz şeihri alra-
lisi, Altın or'du tbirliğinin baskısından kurtulmak maksa-
dıyle Altın or,du'ya karşr ayaklanmrş ve Azerbaycan ala_
ırındaki Türk - Moğol göçebe lbirlik]erinin başında bulu-
n&ır 1_ CelAiri süldlesine mensu'p _ emir Üveys'in Teibriz'i
ve geniş bir aüanı almasına yardım etmişti. Bu suretle,
Kuzöy iran'da Celi,iriıler devleti (1356 - 74L|, kurulmuştu.
Gürı,ey Azerhaycan topraklarr, Kazey (şimdi Rus) Azer_
baycan topraklarrnın hir lı'smr, Bağdad şehriyle kıir]ikte
Irak_r Arap ve Batr lran'rn b,irtakım ,krsırrilarr bu devlete
ta'bi bulunuyordu. Likin feo'dal kavga,Iarrnın bastlrr]ma-
masl ve göçebe Türk - Moğol ka'lıile reis]erirı,in şehir ve
köy alhalisini baskı altında bı-ılundurmalarr yüzünden Ce_
lAiri devleti :uz:un sürrned,i. Cel1iriler arasrnda en karanlrk
sima, su tan A}rmet'tir (1382 - 1410). Aürimet, Lıalkın ,lra-

fızasında en gaddar ve en dessas üıükümdar olarak kalmış-
trr. onun zamanrrr'da yalnız köyilüler ve şohir esnafi değil,
tacirler ve aristokratlar da zarar görmüşlerldi. Sultan Ah_
met'in a,dı, XV. yizyıl Acem ve Arap. kaynaklarrnda Ti-
mur'un rran seferler,i rnünasebetiyle sık srk zikredilir. Da-
ha XIV. yüzyrlın 80. yrllarmın ilk yarısında Iran'rn kuzey_
doğu hiilgeleri,ni ele g'eçireıı 'Timur, açıkça Güney Azer-
kıaycan'r zaptetmeğe calrşryordu' Azerbaycan'rn zaptiyle
zengin Kafkasya'ya giden yotrlar açıIacaktr. Sultan Ahmet'-
in soygunculuğundan y,e haskısrndan şikAyet eden Tebriz
ahalisi, Timur'un ajanlarr tarafindan ustalık]a yapılan
propagarıJdanrn yayrlmasr ıiçin elverişli bir çevre teşkil
ediyorıdu. Tebriz ariştokratları arasında orta Asya hdki-
nrinin taraftarlarr çok kuvvetli idi.' Timur, "üni.irıden"
üraloersiz kaılmryor ve rnuvaffak olacağlna inanan sultan
Ahmet'le karşılaşmağa Lrazrılanryor,du. 1385'te iki taraf
Sultaniye yakınlarında karşrlaşmışlardr. Timur galip gel-
mişti. Lİkin Timur dajha önem],i ,işler dolayısıyle uzakla-
şarak Tdbriz'e gitmemişti. Harlhuki Tebriz aristokratlarr
.arasırrdalki taraf,tarlarr onu agrkça ,davet ediyorlardı. Tok-

ı A. A' M a r k o v, Katalog djelairidskix monet, XXV. s.
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1amrş, Azerbaycan'da olup bitenüeri biıliyordu. Büyük bir
orduya ve zengin maddi kaynaklara dayanarak. tı. 786

' (: 25.II.1384 - 11.II.1385) kışırlda Teibr'iz'e karşr sefere
çıkmağa'karar verdi. iHamldullalr Kazvini'nin Tarih-i gü-
zide'sini üevam ettiren oğlu Zeyned,din, kıu seferi en ge-
niş şekilde anlatmıştrr.' Toktamış, Derıbent'ten Ve CelA.iri-
lerin vassalı lbrahim'in (1382 - 7417) hAkimiyeti altmda
bulunan Şirvan hölgesinden geçerek l'ı. 787 (12.II.1385 -
1.II.1386) kışında 9 tümenle Te'briz'e yardr. Nıizameddin
Şami'ye göre, Tatar ordusu geldiği srrada Tebriz]ilerin
şefi yoktu.2 Buna rağrnen, şeılrir ahalisi ,düşmana kesin
mukavemet göstermeğe karar verm,iş ve şehrin ,dar so_
kalclarında harikat tipinde istihkAmlar yapmağa başlamrş-
tı. Toktamış'ln askerleri 8 gün şehre 'girememişlerdi. Tok-
tamrş, Telb,riz'de, bundan birkaç yrl önce Moskova'da tat_
Iıik ettiği taktiğe müra'caat etmişti. Büyük hir vergi rııu-
kab,i]inde barış anlaşmasrru kaıbul etti. Zeyneddin Kazvini'-
ye göre, Tebrizlilerin o zan:rlan için büyük bir yekün tutan
250 tümen altrn toplamalarr gerekiyordu. Tebriz tacirle_
rinin (lhocalarrnrn) bu parayr toptlamalarr emredilmişti.
Bu ernir yerine getiriümiş, fakat hüyük ıbir gan,imet a1an
Tdktamış, hununla y.etinmemiş ve anlaşmayr bozarak, bü-
yük or,dusunu Tdbriz'e sokmrış ve şehri yağma ettirmişti.
Cerlgiz han zarnanrndan beri Tebriz ahalisi huna henzer
bir deıhşet görmeırıişti. Atlralinin ibüyük bir kısmr artık
higbir zarrrall evine dönmemiş, ıbundan başka, kılir krsmr
öldürülmüş, bir krsmr yara ve işkenceler sonund'a ölmüş,
bir kısmr da (özellikle gençIer) eısir alınmıştı. 1386,da Tok_
tamış 'büyük bir ganimetle Azeııbaycan'dan ayrrlmıştr.
Çok geç.med,en, Kuzey rran'r ve özellikle Azrerbaycan'r ürAki-
miyeti altrna almağa çalışan Timur buraya getmişti. Iki
tarafin (Timur'un ve Toktarnrş'rn) zengin Azerbaycan,ı
kenldi arzusuyle hirhirine terk etmeyeceği mtüa]<kaktı.

1 V. G. Tiesenhausen, a. y., II. c., 226. s. (Farsça
rnetin), 97. s. (Rusça tercüme).

1 Nizameddin Şami, Farsça metin, Tauer baskrsı,97.s.



Eski zaman]arda, claha ilk Altln orıdu ,hanlarr devrinde ol-

rluğu gibi (Bayibars ile Berke ]han arasrnda teati edilen e]-

çiler,i hatırlayalım), Toktamrş Mrsrr sultanına bir elçilik
kurulu göndermişti. Al - Makrizi'ye göre, Toktamrş'rn el-

çileri 11 zi]ilricce 786 hicri (: 25.I.1385) tari[rinde gelerek,

büyük tıir saygı ler, Adet olduğu

izere, güzel şa)h eşyalar bulunan

denkler ve kölel rle ge'lmişlerdi'

Mrsrr sultanı elçilere bol miktarda yiyecek ve günde 1000

dirhem Vermelerini emretnıişti.'

Etçilerin Mrsrr'da konuştukları şeyi bilmiyoruz' LA_

kin Toktamı'ş, 'daha o ZıaTnan (ocak 1385), Tirnur'un iran'-
da kuwetlenmesi ilhtimaline karşı Altın ordu ile Mısır
araslnda bir ittihat hazırladığı sonraki tarihi o,Iaylardan

anlaşılıyor. Her ıhalde, 90. yrllarda Timur 'Ioktamrş'la ke-

sin bir Savaşa giriştiği Zaman, Toktamış Misrr sultanrna

birkaç ,defa müracaat etmiş ve Timur'a karşı bir itti]rat

teklif etmişti.'?

Ne o]ursa olsun, iki tarafın - Timur'un ve Tokta-

mıS'ın - çarplrŞmağa lhazırlandıklarl muhakkaktır' Fakat

. iki tarafın takdiği farklı i'di. Timur, çarplşmayr geciktiri-
yordu. Çünkü Azerbaycan'da ve Kaf-
tasya',da durum mak ve ancak llıundan

sonra bir yanda 'e, tıir yandan da Kaf-
kasya ve Kuzey rran'a dayanarak asi vassalr ile savaşa gi-

rişmek istiyor,du. Buna karşrlık, Toktamlş' aynr selbepler-

le Timur'la bir an önce karşılaşmağa çalışıyordu' Çünkü
onun lran'da ve Kafkasya'da kuwetlenmesin-den korku-
yordu.

H. 788 (:2.II.1386 - 21.I.1387) kışında Timur Azer
baycanlda Karaİoağ'a gelmişti. Burada, esas iti'barryle [re-

nüz süvari ordusu için mükernmel şartlar vardr' Bu srra-

da Toktamrş'rn askeri Derhent'ten geçerek Samur rrma-
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1 V. G. Tiesenhausen, a'

nıetin), 447 - 442. s. (Rusça tercüme).
! Bu hususta geniş tafsilAt a]mak

y., r. c., 427. s. (Arapça

için aŞağıya bakınrz.
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ğına1 çlkmıştl. Timur bunu lraber alınca, huna karşr bir-
kaç tüıperıllik ibir öncü birliği yollamış, fakat araiarrndaki
anlaşmaya dayanarak birliklerin kumandanrna Toktamış'-
la muharebeye girişmemesini ernr'etmişti. ilk olarak Tok-
tamrş'ln askeri hücum ettiği takdirde geri ,dönme:lerini ve
esas kuwetlere iltihak etrnelerini ilAve etınişti.

Timur'un öncü birliği rrmağa yaklaşınca asker]er
büyük bir orıdu görmüşlerdi. Toktamış'rn birkaç keşifgisi-
ni yakalayarak- bunun kimin ordusu olduğunu sorduklarl
Zama|l' Toktamrş'rn asker,i olduğunu öğrenmişnerld'i. Emir-
ler, Ti,mur'un arzusuna uyarak geri dönmüş,lerse de, düş-
manln öncü birliği bunlarr ok yağmuruna tutunca muha-
rehe başlamıştr. Biraz sonra 'Timur'un ordusu, oğlu Mi-
ranşah'rn kumandasrnda gelnıiş ve mırharebeye girmişti.
To,ktamış'rn esas kuwetleriyle yapılan hüyük muıhardbe
açıkça Miranşah'rn ]ehine dönmüş ve Toktamış geri çeki-
lerek Derhent'e doğru uzaklaşmrştr.'

Tol<tamış lbu yll ikinci defa Kafkasya'ya ve Azerbay-
can'a girmeğe cesaret edemeyerek anslzln doğuya yönel-
mişti. Timur'un iran'a geldiğini ve Maveraünne,hir'de
kuwetli bir ordu brrakrna,drğrnr lraber alrnca [r. 789ida
(:22.I.L387 _ 10.I.1388) Sığnak'tan geçerek Timur'tın
orta Asya'daki topraHarlnln srnır kalesi oüan Sabran şeh-
rine yaklaşrnıştı. LA.kin sağlam istihkA'm]ara ,dayanan

Toktamış bu kaleyi alamamıştı. Sabran ahalisi, sert bir
savunma göstermişti. 'Ti.mur'un oğlu Ömer Şe}ü, Arı,di-
can',dan Toktamış'a karşr yönelmiş ve otrar yakrnlarrnda
Toktamrş'ın oı',dusu ile mıı,harebeye girişmişti. ıÖmer Şeyh
mrıharebede yenil'nıişti. Bu suretle, Toktarnış Maveraün-
nelır'e, mamür Zerefşan vadisine ser'{bestçe girelbilirdi. YoI-
da birçok şehir ve köyleri yağma eden Tolrtamrş, Buhara'-
yr a,lmak ,istemiş_se de, Sabran'da olduğu gilbi, hurada da

şelrir ve ka[eyi alamamrştr. Brıhara s.ur[arr altında çetin

Dağıstarı'cla ;bir ırmak.
Nizamecldin Şami, Tauer baskısı.101-102. s.

F.: 16
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bir rnukavemet ve ustaca hir savunma ile karşı,laşmıştı.
Toktamış or'dusuna bağlı hıirlikler,den biri, Buhara'yr br-
rakarak çevredeki köyleri ve Amuderya kıyrlarına ka,dar
Lrzanan Maveraünndhir alanlarınr yağma etmeğe başlamış_
tı. Kaşkaderya rrrnağı lhavzasrnda Karşi'nin ,batrsında bu-
]rınan Zencirsaray özellikle ağ::r zarata uğramrştr.,

Toktamrs'rn yaptığı hu soygunculuğun haberi, Jr.
789ida (: 1387 - 1388) Batl lran',da Şiraz şelrrinde bu-
lrrnan Timur'a kadar gelmişti. Toktamış Maveraünnehir'de
sefere çıkarıken Hirizm-ide Timur'a karşı 'bir ayaklanma
hazıy'lamıştr. Bu isyan ko ayca körükienmişt'i. Çünkü bu-
rada Kongratlara mensup Suff sülö]esi ürAlA muayyen kıir
ro1 oynuyordu. Bu süldlenin son mürnessili olan Süleyman
Sufi, kesin oılarak Toktamrş'rn tarafina geçmişti. oilup bi-
tenleri göz önünde tutan Timur, Toktamrş'ln, onun lran'a
karşı beslediği isti'l6, ernellerini Ve Maveraünnehr'i hir,leş_
tirme gayretlerini ciddi surett'e tehdit ettiğini açıkça gö-
rüyordu. Bu sdbeple, Toktamlş'a [<arşı kesin bir lhareket
iqin fırsatın tamamryle uygun olduğunu takdir etti. T,i_
mur'un bu yoldaki ilk adımı, Hirizmlileri ve Hiriaıışah
Sufi'yi ihanet[eri igin cezalandırmak maksadıyle lrArizm'e
1,aptığr - heşinci - sefer, krsa sürmüştü. Süratli bir yü_
rüyüşle çöl bölgelerini aşarak Bağdadek kanalrnr, geç_
miş ve Ürgenç'e çıkmıştı. Şerefeddin AIi Yezdi'ye göre,
Süleyman Sufi "tailıtı y,erine başını ve evi yerine canlnl
terclh 'ederek'' Toktarnrş'rn yanma kaçmıştı. Aşağda gö_
receğimiz gibi, Süleyman Sufi, bundan Sonra, Toktarnış;ln
yanrnda kalmış Ve onLin ordusunda kumandanlık görevi
almrştı.

Hdrizrn'i işgal ve yağma eden Timur, ürgenç'i sür_
atle almıştı. Hdrizmlilerin Lıarel<et1erine öfke]enen Timur,
Jı. 790'da (: 1387 _ 1388)" öfke ile, ibütün ahalinin Se-
merkant'a td}ıcir edilmesi, Ürgenç şehrinin yrkılmasr ve

1 V. G. Tiesenhausen, a. y., ff. c., 158. s.ı Bağdadek kanalınrn yerini kesiı olarak bilmiyoruz.
w. w. Barliold'ün fikrine göre, bu kanal Amucter1ıa'nrn kuzey
ltyakliırırıdan biridir (v. V. Bartol'd, K istorii oroşeniya Tur-
I<estana, 87. s.),
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yerine arpa ekilmesi yolunda emir ver'di. Bu emrin tama-
mıyle yerine getirilmesi imkAnsızdı. Likin bu yolda ya-
pr[masr kabil olan her şey yapılmış ve mamur şelrir bir
harabe yığını ,haline sokulmuştu. Aşağda anlatacağrmrz
gibi, 1391'de Timur öfkesini unutarak Hdrizm başşe[rri
Ürgenç'in krsmen onarrlmasrna müsaade'etmiŞti.



üÇÜNCü BöLüM

XIV. yüzyrlrn 80 - 90. yrllarrnda Timur'un
Tolrtamrş'la savaşr

1.

Timur, Toktamış'la ilk d-efa olarak lı. 777'de (:1375
1376) tanışmlştl. Bu sırada Timur feodaller araslnda par-
çalanmış dlan Maveraünnehr'in birleştiril,mesi yolundaki
faaliyetine yeni ibaşılıyordu; lhenüz büyük askeri kabili-
yetini göstermemiş, rran, Kaf,kasya, Anadolu, Hindiistan
ve Çin gibi geniş bir a]anda seferler yapmakla ün kazan-
mamıştr.

Bu srra'da çağdaşIarı arasında hiç kimse, Timur'un,
dajha sonraki 15 - 20 yıl içinde dünya ölçüsünde ılıir ıhü-
kürndarlrk kuracağlnr, yainız orta Asya'nın değil, 4remen
hemen ilıütün Ön Asya'nın muıkadderatlna hAkim olacağı-
nı tahmin edemezdi. 1376'da Semerkant'ta Toktamrş'r
himaye ettiği zarnan, Ti,mur lhenüz önernli bir lhükümdar
sayrlamazdı; hiç kimse, onu |hiç olmazsa A]tın or,du hanı
değerinde ,bir llrü]<ümdar olarak ıdahi telAkki etmiyor, ken-
disinden sayEr gören Toktamış da ona değer vermiyordtr.
Timur, yaş bakimıhdan Toktamrş'tan daira büyük olduğu
ve siyaset sa]hnesine ondan önce çıktığr halde, kariyerleri_
nin başlıca safhalarrnr ]hemen üremen aynr zamanda yaşa-
mışlarıdı. Toktamrş'r himaye etmekle büyük rnasraflara
katlanan Timur, şaihsi çıkarlarrnr ,düşünüyordu. 70. yıllar-
da orta Asya'yı hirleşiık bir devlet içine almağ'a çalışmak_
Ia Timur, devJeti için tehlike teşkil etmeyecek bir çernber
yaratmak meselesi üzerirılde daima dikkatle ,durmuştu. Bu.
bakımdan Timur, MaveraünneLıriin doğu ve kuzey,doğu
sınırlarına korku ile lbakıyordu. Bu srrada ona Yedisu_
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've KAşgar Moğol ]hanlarr 'ile Cuçi ulusu ıher şeyden çok
,endişe veriyordu. Altın ordu'daki olaylar, karışıklıklar,
Mamay, nihayet Cuçi ulusunun canlanmasrnda Ak ordu'-
nun Ve Ak ordu hükümdarı Urus hanrn oynanıağa başla-
dığr rol üz'erine sağlam bilgi ed,iniyor,du. Altrn or'du'nun
lıirleşmesi, Crıçi ulusunun tekrar l<uwet]enmesi, T'imur'a
göre, Maveraünnehir için zararlr idi. Çünkü Cuqi ulusunun
kuvvetılenmesi, hikimiyeti altı,nda lbulunan devlet için dai-
ııa bir teıIrlike teşlkil ediyordu. Maveraünnehir hükümdarr
olarak Timur, Altın ordu'nun zayıflamaslnl temenni edi-
yordu. Bu bakımdan, Urus hanrn e'ntrikalarrndan kaçan
prens 'Toktamış Semerkant'a geldiği zarnan, Timrrr, bu
ırıünasebetle Ak ordu ve daha sonra Antın ordu işlerine
faal olarak müdahai]e etmek imk1nından lre'men varar-
lanmaya kalkışmıştı.

Toktamış, siyasi faaliyetinin ilk aylarrnda ve ,hatta

5zıllarında Timur'un yardrmrnr seve seve ıkahul etmişti.
Koruyucusuna karşr zAhiren minnettar ve sadık kalan
Toktamış, gerçekte çok geçmeden siyasi faaliyetine ser-
bestçe başlamış, birçok lhallerde doğrudan doğruya Ti_
nur'un crkarlarrna aykrrr bir şekilde ,hareket etmişti.
Çünkü bu sonuncunun Vassalr o]mak istemiyordu. Ma-
ııay'ın hezimetinden ihemen sonra' yani 138l'de Cuqi ulu-
Sunun ,hAkimiyetini ele alınca, Toktanrrş Altın ordu'nun
kuvvetini ve siyasi hAkimiyetini canlandrrmak amactnt
gütmüştü.

Timur, Toktamrş'ln hareketler,inin ergeç aralarında
çarpışmaya yol açacağrnr anlryor,du. Burru Tolktamış da
açıkça hisserliyor ve enerjik b,ir şekilde koruyucusu ile
Sı)Vaşa hazırlanryor'du, fakat 'heniz sırasr gelmediğini dü-
şünerek acele etmiyor Ve savaşI geri bırakıyordu. Timur,
'l'oktamrs'rn bu srrada büyük ser'vetlere sahip ol,duğunrı
lıiiiyordu. 80. yılların ikinci yarısina kadar Toktamrş'rn
'I'iınur'dan daha güçlü oLduğu mrıhakkaktır. Timur, ancak
S(). yılların sonunda, Toktamış'rn 1387',de Maveraünndhir'-
ıte yaptığı SoyguncLr seferin tesiri altında onunla Savaşa
karar verdi. Likin hundan sonra hile ilk zamanlarda tc-
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şebbüs Toktamrş'rn eiinde bulunuyordu. Bu Sonuncusu'
1388 yılı sonunda hüyük bir or,du toplamıştı. Şerefeddin
Ali Yezdi'ye göre, Türk - Moğol ,birlilnlerinden başka, bu
orduda Ruslarrn, Bulgarlarrn, Çerkezlerin, Alanlarrn,
Mokşaların, Başkurtlarln ve Krrrrn, Kefe (Feodosiya) ve
Azak (Azov) a;halisinin katıltlığı hir]ikler vardr.1

Sefere kışın çrkan Toktamrş, or'dusunun bir krsml
i,le Savran'r kuşatmış, ibir kısmrnr da Arls rrmağrnrn Sır_
derya'ya karrştığı yerin yakınrnda bulunan Zernu,h ka]e-
si a]anrna yöne tmişti.

Bu srrada Timur, |başşe,hrinde 
- ,Semerkant'ta -bulunuyordu. Toktamrş'ın yeni lhücumunu haıber alınca,

sefer için gereken ordunun to1ılanması emrini verdi. Bu
maksatla tavacrlarrnl' Andican'da oğlu Ömer Şeyh'e ve
Herat'ta diğer oğlu Miranşalh'a göndererek, bir süre sonra
askerleriyle ,birlikte tayin edilen yerlere ge,lmelerini em-
retti. Timur, Semerkant ve Keş'ten (Şehriselbz'den) yir_
mi otuz bin asker alarak, öncü sfatıyıle Sırderya ilstikame_
tinde yürüdü.

Ağır ıbir kış ibastırmış, aralıkla yağmur ve sulu kar
yağmış, sonradan lrava soğuyarak o kadar qok kar yağ-
mıştı ki atlar zor'la ilerliyordu. Sırderya'da, ömer Şeyür'-
in Andican'dan gelen birlikleri Timur'a iltiıhak etmişti.
Sınderya yakınlarında Timur, Toktamış ordusunun 'öncü_
leriyle karşılaşmış, bunilarr bozguna uğratarak' sağ kailan-
larrnr karşr kıyıya kaçırmıştı.

Timur, haşarrsrna kapılıp Toktamış tarafrndan kuşa-
tılan Savran'a gitmeyerek Semerkant'a d,önmüştü. Miran-
şalr tarafi'ndan Horasan',dan ve kıitişik eyaletlerden topla-
nan eSaS kuwetler artrk buraya gelmişti. 1389 yıılı ilkıba_
Irarrnın haşında Sernerkant civarrrı'da Belıh, Kunduz, Bak-
lan, Bedalhşan, Huttalyan Ve Hisar gibi ,birtakım eyalet ve
şeihirlerden getiri'lmi,ş askeri lbirlik]er bulunuyor,du. Lü-
zumlu ıhazrrlrklarr bitiren Timur, 1389 yılı ilkibaiharında

l Şerefeddin Ati
Iı a u s e n, a. y., II. c., 156.

: Tavacılar için aşağıya

Yezdi, I,461. - V. G. Tiesen-
s.
bakınız.
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Toktamış'rn ordusuyle karşılaşmak istediği Ak ordu'ya
yörlelmişti. Ancak, bu defa Toktamış mühare,bey,e giriş-
memiş, Savran'ırı kuşatılmasrnr kaldırmış ve ibozkırlarrn
derin]iklerine çekilmişti. Eu suretle, muharebe geri kal_
mıştı. Her iki taraf hunun yalnız bir geciktirme olduğunu r'e
çarprşmadan kaçrnılamayacağrnr açıkça llriıssediyor Ve \ze_

ni savaşa hummalr hir şekilde hazırlanıyoı:du.

,

Tokta'mış'la Timur arasındaki savaş Rus tarihçileri
tarafindan araştrrrlmrştır. Bu alanda ilk önemli araştrrma,
XIX. yüzyı]ın ilk yarısrnda Petersburgıda calışan Fransrz
doğu uzmanr M. Charmoy tarafından yapılmlştrr. Bu ar-as-
trrma Exp6dition ,de Tjmoür-i lönıIr ou Tamerlan conire
Toqtamiche, KhAn de l'ouloüs de Djoütchy, en 793 de
l1h6gire ou 1391 ide notre öre adrnr taşıyor. Adından cla
arllaşıIacağı gibi, bu ara-ştırma yazarln ana diıli o]a,n Fran-
sız diüinde yazılmrş ve 1836'da M6moires de l'Acad6mie
imp€riale ,des sciences 'de Saint - P6tershur,g'da çrkmıştır.,
M. Ciharmoy'nrn araştlrmasl' ya|nız Timur'un 1391'de Tok_
tamrş'a karşı yaptlğı sefer üzerinde durmuştur. Bu aras-
tırma, 1) kaynaklarrn ibüyük hir kısminın neşrinden (ya-
Zat o Zaman eSaS kaynaklar arasından, sadece Nizameddin
Şami'nin eserinden haberşiz kalmıştır), 2) hunlarrn Fran-
Sncaya tercümesin,den, 3) 1391 seferini araştlran ]<ücük
bir bölümden,4) bu bö,Iüme ait notlardan Ve 5) esas iti_
barryle kaynaklarrn kısa ]bir özetini Veren ufak bir başlaır-
g-ıçtan ikıarettir. Charmoy'nrn kitahlnın neşrinden üıeri 100
yrldan fazla bir süre geçmiştir. Buna rağmen, kıu eser, Ti._
mur'un 1391'de Toktamrş'a karşr yaptığı sefer meseı]esinin
araştlrıImasr bakımrndayı önemini bugüne kadar kaybet-
memiştir.

M. Charmoy'nrn ibu yararh eseri vaktiyle iVI. I. Iva-
ıı'in'in o voen,nom iskusstve i zavoevaniyax mongolo : ta-

ı Sixiğme s'6rie, sciences politiques'
l.tıme IIr. St. - P6tersbourg, 1836' 89 - 505.

histojrc ct philoloırir:,
S.
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tar i sredneaziatskix narodov pri Çingis - xane i Tamer_

]ane adlr kitatıına tesir etmiştir.' Bu kitap önce 1846'da.
sorıra 1875'te o[mak üzere iki defa iloasıImıştır. Doğu uz-
manı olmayan kitap salhibi, kaynakların ancak tercümele_
rinden veya ıdoğu uzmanlarınrn araştırmalarrnda adr ge-

çen doğu yazar arrnrn eserlerinden aılrnmrş hö]üm]erden

ürararlanmrştır. Böyle o]makla birlikte, bu kitabın bir-
çok meziyetleri vardır; çünkü Geneıl Kurmay'daki bilinr
kurulunun üyesi olan bir ıızmanrn kalemirıden 'çr[<mıştır.

LAkin her iki araştrrma, özeıllikle ikincisi, Timur'un
teşkilAtı, askeri nizamı ve askerüik sanatr konusundaki
hüküm]erde TuzukAt-i Tiıııur Veya Melfuzat-i Tiırıur
(Farsça) a'dlr esere da;'an*rurrr. Bu 'iki yazarın - Char-
moy Ve ivanin'in - fikrine göre, btr eser otoibiyografik
malriyet taşrr ve ilk kaynak olara|k telikki edilebilir. M.
r. İvanin, Timur ordusunun askeri teşkilAtı'na ait ilıaşlıca

biigiyi bu eserden almrştır. Halhuki bugiin TuzukAt-i Ti-
mtür'un otobiyografik bir karakter taşrmayrp, XVII. yüz-
yılcla Hindistan'da yazıldığınl ve XV. yüzyıl iran'r için
karakteristik olmadığını hiüiyoruz.2 Ba seiloeple, hurada
Tirnur'un askeri teşkilAtı üzerine verilen bütün tafsilit
mevsuk olamaz. Bu meselenin ibi]imsel bir'şekilde araştırrl_
masl igin daha sağlam verilere 'dayanmak gerekir. Timur
tarilrine ait başlıca kaynalklarr borçlu oıIduğumuz Niza-
mecldin Şami, Şerefeddin A]i Yezdi, ibn Arabşah, Clavijo
gibi XV. yizyı| tarihçiılerinde ve hu'nlardan daha sonraki de-

virlerde yaşayan ve ilk ikisine ibağlı bulunan Aibdürrezzak
Semerkandi'de bu gibi verilere rastlanır. Timur ile Tokta-
mıs'ın askeri teşkil'Atını anlamak için, Cüveyni'nin eserin-
cle Cengiz ,hanın yasa'srna talhsis edile'n bölümler de önem]i_

clir.
Timur ordusu ve Toktarrıış devrindeki Cuçi ulusu

rırc]usu ile Cengiz ,han devrindeki Moğol ordusu arasrnda

1 Prens N. S. Golicın'in yönetimi altında yazaTrrl ölümün-
ılı.ıı sonra çrkmıştrr (S. Peterburg' 1875).

: V. V. Bartol'd' Mir-Ali-Şir i politiçeskaya
Ali_Şir, sb. I< pyatisot]etiyu so dnya rojdeniya, 1928,

jizn'. Mir-
103. s.

1'.lMUIi'uN Toli'l'AMlŞ'LA sAVAşl L.t.t

esaslı bir fark yoktu. Timur ordusu, askeri sistem Lıakı-

mından esas itibarryle Cengiz lhan ordusunun dalra mü-

tek6,mil hir şeklinderr ibarettir. Satıhi ka]mamak için, Mo-

ğoI or,dusunun dayarı:dığr prensipleri krsaca anlatalım'
Bu prensipler, engiz yarsasrna gir-

miştir. Cengiz ğol ordusuyle iftihar
e,d.er ve gerek gerek o devirde' lıiç
kimsenin höyle bir orduya salhip olmadığınr taihmin 'eder-

lerdi. Bariş zamanrnda halk mıılhtelif yararlr eşya yapar,

türlü mükelılefiyetler alrr, kopçur,' avarizat, posta durağı
(yam) Vergileri V:erir' araba onallr ve 'diğer ilrayvanlara

.vem tedarik ederdi. Savaş zamanrnda bütün Lıalk orduya -

alınır, sefer ve savaş için iğneden ipliğe kadar bütün i[r_

tiyaglarınr kendisi karşrlar, at ve sair Jhayvanlarr, elbise'

silA]h temin ederdi.': Anlaşıldığına 'g'öre Moğol ordusu milis
ındhiyetini taşrr ve gen_el bir miikellifiyet olarak topla-

ırrrdl.
McığoI orclusu onlu sisteme göre kurulmuş, yani on-

lara, yüzlere, binlere, türnenlere ayrılmrştı. Asl<erlik ya-

paibi,lecek 'durufida olan bütün Moğollar, mensup oldı"ıkları

Lirııgı hilirlerdi. Sonra, çağrr]ınca ihemen toplanma ve tef-
tiş yerine lgiderek, Seferde yanlarında bulundurmak zo-

ıunda olduklarr her şeyi ğöBtermeleri gerektiğini de hilir-
lercli. Ayrıca, lüzumlu teghizatı hulunmayanlarrn cezalan-

r'lırrlacağr da malürndu.' Askere ihtiyaç lrissecli'ldiği zaman
cmir lıüyükten küçüğe verilirdi. Başhuğlar tümen beyleri-
ııe, tümen beyleri de bin beylerine, yüz tıeylerine ve on bey-

lcrine emir 'verirlerdi. Toplanma yerine derlhal gi'dilmediği

tir,lrdirde, ağır cezalar veriılirdi. oğlanlardan (prensle'rden).

t'sas birliklere (merkeze, kanatlara) kumanda eden'lerden

lıaşIayarak onlara giren askerlere kadar Moğol ordusunun
lıLitün mensuplarr arasrnda sıkı bir disiplin'hüküm sürerdi'

I Göçcbe Moğollarda kopçur "yaylalarda otlayan sürülerden
' , 1 nispetinde ahnan vergi" anlamrnda kullamhr (V. V' B a r-
ı ıl l'c[, Persirlskaya nadpis' na stene Aniyskoy meçeti Manuçe'
s. Pcterburg, 1911, 32. s.).

:j CüVeyni, Tarih-i cihan guşa. GMs, XVI, r' bölüm' 22's'
rr (liiveYni, a. Y.,22-23.s,
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du 
askerin yalr a,ç

aV o'?tn.İT.'T'#

Yasaya 'göre, Moğol ordusunun talim ve teııbiyesinde sürek
avlarr büyük hir rol oynar,dr. Cengiz han ve )halefleri, sürek
av]arrna büyük bir değer verir,leridi. Hen zaman geniş hir
alanda yapılan Ve uzun Zaman,devam eden süret ,rrı"rr,
yalnız askeri ve ekorromik bir değer taşrmazdr. Bunlar
kendirıe mal]r Avr tertip-
Ierken, Moğo ken yapılan
seferberliği t eferber edi-
lir, seferber edilen göçebeler onlar, yizler, binler, tümenler
teşkil ederler,di. Ayrrca, savaşta olduğu gibi, sağ ve sol
kanat, merkez teşkil edilirdi. Bazan hanrn emriyle büyük
bir alan, lbir ay veya ,daha uzun süre ile ıkuşatılır ve hay_
van hırlunan hu alan bir halka içine alrnırdr., Yasaya göne,
sürek avr, askerlik sanatı bakımından yararlr lbirçok tec-
rübeler verir'di.

Tiııiur'un ordusu da ,bir milis kuvveti id,i. Ancak, brr
ordu, Cengiz han,devrinde olduğu gih,i, ıgenel hir maıhiyet
taşrmazdl. Timur dev]etinin feodal karakterine uygun
olarak, bu milis kuvvet]eri geniş göçelbe küt]elerini kucak-
Iamakla beraber, yertreşik ıhalkın say]sL kesin olarak tes-
pit odilirdi. B,unlarrn say$I yukarrdan gelen açıik ,emre Ve
yerli şartlara istinaden, her defa y.erl,i hükümdanlar ta-
rafından tayin edilir,di. Timur'un rnilis kuvvetleri ile Cen-

1 Cüveyni, a.y.,22.s.
j Cüvcyni, a. y., 20. s.
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anlaşrlan ıbu cilret,' Timur dev]etinin feodal karakter-ine
tamamryle uygundur. Piyade askerler, genel olarak köy-
lüler ve esnaf arasından alrnrrdı. Bu sonuncu]ar, yal,nız
koğbaşr ve sair kuşatma makinelerirıi ve muhtelif savun-
ma silfl]rlarrnr kullanmak için asker,e alrnrrlar,dı.

Milis o]arak toplanan Timur askerlerinin lbazen beş
ve hatta on yrldan uzun süre ile seferde kalmalarrnr da
Timur orrdusunun açık bir özelliği, olarak kabul etmek
gerekir. Askerlerini |372'den I405'e kadar ıhernen hemen
aralıksız olarak sevk eden'Timur, milis prensipine dokun-
mamakla heraher, askeri teşkilA.tını dairrıa ge iştirmiştir.

Timur 'devleti, feodal topraklarrnr birle'ştiren tipik
bir dev]etti. Bu devlet, ilrem yerli sülAlelerin elinde bulu-
nan Maveraünnehir ve iran alanlarrn,daki eski lra,n prens-
)iklerini, hem Timur'un oğul ve torunlarrnrn yönetiııi al-
tırlda bulunan yeni ktrrrılmuş feodal birlikleri ve ıhenı de

yine feodallerin elinde bulunan alhşam (göçebe kabileler),
il (kavim) ve viliyetleri kucaklıyordu. Adı geçen alanla-
rın ıbüyük ibir krsmr, devletin yönetim sistemine veya yö-
netim sisteminin muhte]if şubelerine mülki bir hirlik ola-
rak dahil hulunuyordu. Bu birliklere Kebek han (1318 -

7326) zamanından beri tümen adı verjllirdi. Bütün lbu feo-
dal birliklerin tümenler, milis müfrezeleri vermeleri ge-

rekiyordu. Bu krtalar, m'ensup oldukları birliklerin feodal-
]eri tarafından yönetilir,di. İtibari olarak, 'böyle bir tümen-
den 10,000 asker almak Adetti; fakat fiilen daima daha az
asker alrnrrdı. Abdürtezzak Semerkandi'ye göre, Timur
tısker toplarnak için emir verdiği zaman, büyük yetki sa-
hibi sorumlu kimse]er gönderir,cli. Bunlara tavacr veya ta-
vacr adr verilirdi. Özel görevler alan btr askeri memurlar,
'lniınur'a veya ,diğer yüksek kumarıdan]ara mııhareibe za-
manlnda şu Veya bu müfrezenin durumu üzerine lapor

I lJııl<ınrz: Nizameddin Şami, TimurJun Toktamış'la
l(tıırttuzçe'rle yaptığı muharebenin tasviri, Tauer baskısı, 723-124. s.

Şcrcf crldin Ali Yczdi, I,5M. s.
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Yerirler1 Veya onun c]irektiflerini tümen, hin ve koşun
emirlerine hildirirlerdi. Milis toplanmasrnda tavaçı[ ar öze\-
likle lıüyük rol oynandr. Timur o vakit tavaçrlara ayrı yet-
kiler verir Ve şu veya bu askeri birliğin toplanmasr yo-
iundaki ,emrin, onlarrn kesin sorurnluluğu altrnda, verilen
ıiriı']rlet icinde yerine getirilmesini talep ederdi., Sefer za-
rnanrnda sürek av]arı. tertiplemek gibi görevler bile tava-
cılara düşerdi.. Tavaçrılarrn bazan sofer,de, özelüikle düşman
ordugAhlarının yakınlarında aşkeri ıbirliklere konaklar
kur'drıklarrnr4 veya başarılr bir mıı]haretbeden sonra gani-
metin dağıtılmasında faaıl bir rol oynadııklarınr görüyoruz..

Timur, kendi tavaçrlarrna rrıükAfat]ar ve muhte]if
ihsanıIar dağıtır,dı. Tavaçrlar asker toplamağa,çrkarken,
-v_anlarrna askerlerin sayrsrnl ğösteren san6 adlr ibir ced-
rrel alrrlardı. Bundan haşka, tavaçrlar,, hiçbir engele bak-
madan Timur',un emirlerini yapacaklarrna dair birtakım
senetler (müçilke). verirİerdi. Abdürrezzak Semerkan_
cti'nin anlattlğlna göre, Timur Toktamış'a karşl yapı,lacak
sefere asker toplamalr için tavaçıIarr gönderdiği zaman.
kendilerinden müçilJke, yani ıhigbir enge[e bakmadan ]ü-
zumlu askeri kuwettreri toplayacaklanna dair senet al-
mrştr. Esasen müçilke a,d-ı, yalnrz tavaeılarrn senet]erine

1 Nizarneddin Şami, l'auer baskısr, 724. s.-
Ieclclin AIi Yezdi'ye de bakrnız (V. G. Tiesenhausen,
JI. c., 170. s.).

1 V. G. TiesenhauSen' a. y., II. c., Şerefeddin Ati
i56. s.

Şere-
a. y.,

Yezdi.

:r V. G. Tiesenhausen, a. y., If. c., 161. s.
I V. G. Tiesenhausen, a. y., If. c., 126. s.
; V. G. Tiesenhausen, a. y., II. c., 188. s.
0 V. G. TiesenhauSen' a. y., Ir. c., Abdürrezzak Semer-

ıller']iandi, 162, 191. s. - Charmoy, Exp6dition de Timoür-
liııl<,245 - 246. s. (tr'arsça metin), 422. s. (Ftansrzca tercüme).

; V. G. Tiesenhausen, a. y., fI. c., i91. s. - W. W.
l);lı'tholr], Ulugbek i ego vremya ad]r eserinde, Muizz_al-Ansab'a
l:.1inadcn (Paris yazması, 81. v.) müÇilke'nin kuruluşunu claha
('('ı1giz htrn zamanrnda Karaçar noyana atfetmektedir. Baklnız;
'-Iltıglıcl< i cgo vremya, 22. s.' 9. not.
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verilmezdi. Askeri Ve mülki memurlarrn aldıkları göre\-_
ler ,için de hu ta]bir kullanrlrrdr. Timur'un 1391'de Tok_
tamrş'a kar-şı yaptığı seferde, hozkrr,da büyük hir etzak
kıtlığı ile karşılaşlnca, tümen, bin ve yüz lbeylerine yi-
yecek maddelerini ve unu ölçülü kullanmalarrnr emret-
md,ş, ekmdk, çörek, erişte, hörek gihi yiyecek maddeleri_
nin yapılııasrnr yasak ederek un çor{basr (bu,lamaç) yap-
malarrnl emretmişti. Timur, adr geç'en emirlerden brı
yolda nrüçilke, yani senet almrştr.

'Tavaçrlar, Türk ve Tacik vilA,yet ve kahi]elerin'derı
(ahşam) piyade ve süvari asker]er toplarlar,dı. A'bdür-
rezzak Semerkandi'ye göre, bütün askerlerin 'bir yıllık
yiyecek ve dört türlü silA"tı (yay ve 30 ok, ok'luk, kalkan)
temin etmdleri icap ediyordu. Her ilki askerin hir yedek
atr ve her 10 askerin 1 çadırr, 2 küreği, 1 kazmasr, 1 orağı'
1 testeresi, 1 baltasr, 7 bizi,100 iğnesi, l/2 :man ipi, 1 sağ-
]am iderisi, L kazanı bulunmasr [dzımdı.1

Miılisten söz ederken, "asll'', yani esas kadro veya
mevcudu' "Lzafe" ile,2 yani esas kolun ibüyük kayrplara
uğradığı takdir,de toplanan yar,drmcr asker mevcudu ile
karrştırmamak gerekir. onlu s'isteme göre, askeri kuwet-
ler ibin]ere, koşunlara ve on]ara ayril[dr. "Koşunlar",
ordurıun teşekkülünde en önernli birliği teşkil ederlerdi;
"koşunlar"a yüzden fazla asker girerdi; buna rağmen.
"koşunlar'' a ancak 50 kişi gindiğini ,gösteren kayıtlar da
vandrr.s

Kaynaklarda "ernir" rütbesi,nin ydln|Z tü'men ve jbin

]<umanlarrna değil, "koşun" kumandanlarlna 'da veril_
diğini 'göruyoruz.o Sefende, ister yalnrz hjr tümen olsun,

1 M. Charmoy, a. y.,246. s. (Fhrsca metin), 422. s.
( I:'ransrzca tercüme). _ Bu talebin daha eski bir tarihe çıktığı
vtl Moğol ordusunun teşkilAtıyle ilgili olduğu ko]ayhkla anlaşrlr-
ı,ııı'(Cengiz han yasasrna bakrnız: Cüveyni, GMS, xvr, I,22. s.).

e M. Charmoy, a,y.,250.s.
3 V. V. B a r t o I'd, Ulubek i ego vremya, 24. s.
l V. G. Tiesenhausen' a.y., Ir.c.,ŞerefeddinAliYez_

ılj, l59, 164' 175. s.
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ister bütün Timur kuvvetleri-olsun, ordu ,daima muayyen
bir savaş düzeni i]e ilerlerdi. Buna "mürçil'l a,dr veri-
lir,di.1

Kumandanlarrn rütbe]erine dayanan ibu "mürçil" e
göre, biitün emirlerin, "tümen" emirlerinin, "bir." emirle-
rinin ve "koşun'' emir]erinin lher zaman kendi yerlerini
bilrne]eri şarttı. tr_]sas ordu sefere çrklnca, önünde bazan
oldukça büyük bir grup (,bir[<aç türnen) teşkil e,den öncti-
ler (mankıla)' gi'derdi. Öncülerden önce ,daima karakol-
lar giderdi. Nizameddin Şami ve Şerefeddin Ali Yezdi
bunlara en çok "karavul'' adınr verirler. Bekçilik yaparak,
yürüyüş ha]inde bu]unan askeri kuvvetlerin önünde olup
bitenleri daimi surette takip etrnek görevi "karavuiL" a ,dü-

şerdJi. "I(aravul" i]le "haber,gir"leri karıştırmamak,ge-
rekir. "H,aberıgir"ler, kumarıdanın karargAhırldan "ko-
şun" emirlerine kadıar or.durrun her b,ir[İğinıi takip eder-
lerd!.

İsti]hharat gör,evi için genel olarak kaıhramanlar (ba_

hadur) seçilindi. Balhadurlar, Şeyh Davut, Mutıaşşir gihi
,yararlrklar ğöstermiş tecriiheli kumandarı,larrn emri altrn_
da bulrinurdu. Isti]hbarat servis,ine çok defa '1dil'' getirmek
görevi veri]irdi.3
,. ordu sefere çıkrnca krlavuzlar ("kaçarçi") önemli rol
oynarlardr. Timur, Ak ordu ilranr Urus {hana karşı sefere

1 V.G. Tiesenhausen, a.y., If.c., 159ve175.s.
2 Nizameddin Şami, Tauer baskrsı. - Bu eserdeman-

I<lla, karaı'ul, habargiri ta;bir]erine srk srk tesadüf edilir. Örnek
o]arak 119. sayfayr gösterebiliriz. Burada bütün bu tabirler yu_
kanki an]amda sıralanmrştrr. Esasen Moğolcadan alındrğı arılaşr-
]an mankr]a ke]imesi Moğol devrinden itibaren ortaya çrkmış ve
Altın ordu tarihine ait olayların tasvirinde kullanılmrştrr. Örnek_
olarak Vassaf'rn, özbek hanrn h. 718 (1317 - 1318) Arran seferine
ait tasvirine bakrmz: V. G. Tiesenhausen, a. y., II. c.,8il. s.

3 v. G. Tiesenhausen, a, y.; Nizameddin Şami'nin
eserinde (Tauer baslısr) habargiri'lerden sık srk söz edilir. 119-
120. sayfalarda Şeyh Davut'un kabiliyet ve mahaıreti uzun uzun
aııIatıImış, Timur'a değerli bilgiler veren bir "dil'' getirüği kay_
dcdilmiştir. 121. sayfada Mübaşşir'in bu yoltlaki kabiliyeti an]a_
lılırral<, 40 esir getirmeğe muvaffak olcluğu ilAve edilmiştir.
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cıktığı zamaı7, kılavuziuk görevini Toktamış yapmrşt].1
Timur krüavuzlara büyük bir 'önem verdiği için, bu görevi
çok defa o dusunun emirlerine verirdi.

1391'de Toktamış'a karşr yaptığı seferde ,bu şekilde
hareket etmişti.'2 Sefeııde hazan karşıdan gelen düşman
ordusunun yanrnda kamp tipinde ordrığAhlar kurmak ge-
rekirdi. or'dugAhın önünde ,siper.ler açarlar ve bura]ara
çeperler ("'çapar") Ve tura3 adlr birtakım savunma topIarr
yerleştirirlerdi. Bu cins siperlerle çevrilmiş ordugiJhlara
bazan elski hir Moğolca tabirle "küren"n adınr verirlerdi.

Geceleyi,n bu ,gibi ordugAhlar'da ateş yakmak ve hatta
yüksek sesle konuşmak ılıile yasaiktr.

Timur, askerlerine yalnız başarılr savaşlar.d.an Sonra
mükA,fatlar dağıtmazdı. Mııharebeye girişmeden önce as_
kerlerin cesaretini lhediyetrerle artrrmak ihtiyacınl duy_
duğu zaman da rnükAfatlar verirdi. Askerlere dağtılan xou

}rediyelere "ö,g}ige"' adı verilirdi.
ordunun mulharebeden önceki durumu, yani savaş

düzeni çok ıdikkate değer. Nizameddin Şamiu ve Şerefed_
din Ali Yezdi,1 ordunun savaş 'düzeninde Timur'a hirtakım
reformlar atfederler.

1 V. G. Tiesenhausen, a. y., II. c., ŞerefedcLin A]i
Yezdi, 149. s.

2 V.G. Tiesenhausen,._a.y., II.c., 112.s.
3 M. Cha.rmoy, a. y., 2o2. s. (Farsça metin). _ Çeperın

"savunma seddi' aılamına geldiği coııterte'ten anlaşılryor. Char_
moy (a. y'' 387. s.) "tur ve çapar'' kelirnelerini 'küçük ve büyük
siperler' diye çevirmiştir ki yarı]ıştır.

Bu tabirler 1394 - 1395'te Timur'un Toktamış'a karşı yaptığı
sclfcrin tasvirinde de kullanrlmrştrr (V. G. Tiesenhausen,
iı. y., rr. c.' l75 -176. s.).

ı B. Ya. Vladimircov, Obşçestvennry stroy mongolov,
ll7. s. -- V. G. Tiesenhausen, a. y., II. c., 158, 165. s.

5 Kaynaklarda bu tabire sık slk tesadüf edilir.
l; Nizameddin Şami, Tauerbasl,osr, 123.s.

'Şerefeddin Ali Yezdi: M. Charmoy, a. y.,
!l:l - 2|4. s. (Farsça meün). - Burada Timur'un reformculuğu
ıliılı:ı l<esin olarak belirtilmiştir.
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Timur'un reformlalrnr anlamak i,çin, onun askeri faa-
liyetinin haşlangıcında tesadüf edilen savaş düzerlini, yani
onun bu yolda seleflerinden neler aldığınr bilmek gerekir.
Bu ma]ksatla, 1365'te Moğol ıhanr ilyas Hacı ile Hüseyin
ve Timur'un Çi'nas ile Taşkent arasrndaki alanda yaptık-
ları "çamur mııharebesin'de" ordunun savaş düzenini ay-
dırılatmağa çalışalım. Nizamüiddin Şarrıi bu yolda çok lil-

ginç bilgi verrniştir. Bu muharebede Hüseyin i]e Timur'-
un savaş ,düzenini hakrnrz nasrl talsvir ediyor. Emir Hü-
seyin sağ kanadın başında bulunuyordu; kanbı.rlda (yan-
da) Arlat hoyuna mensup Tilançi, karavulda emir Ölcey-
tü ve başka emirler vardr; sol kanadın haşında bizzat Ti'
mur llıulunuyordu; kanbul'da Sarr Buğa, karavulda Timur
Hoca oğlan, merkezde (kol) emir Çaku ve başkalarr var-
dr.t

'Bu suretle, htrra'da merkez, sağ ve sol kanatlardan
müteşekkil hir savaş düzeni 9örü;,9ru2; kanatlara kan-
bul ve karavullar ilA,ve edilmiştir. Bütün hu savaş düzeni
yedi b,öiüme ayrrlrrdr; bunlar,dan içu az çok bağı,msızdı;
dördü (iki karavul ve iki karıbtıl) ise yardımcı bir mahi-
y,et arz ederdi. Bu savaş ,düzeninde merkez, kanati]ara
(sağ ve 'sol) nispetle zayıftır. Merkezin ne karavulu, ne
yedeği vardrr.

Timur, bütün ihdkimiyeti ilıoyunca, yani 35 yıl süre
ile (1370'ten 1405'e kadar) aralıksrz devam eden sefer-
lerinde ordusunu, özellikle SaVaş düzeni teşkilh,tını rnü-
kemrnelleştirmiştir. 1391',de Toktamrş'la o Zamana göre
büyük bir mu]harebe yaptığı vakit, 'Tirnur'un ordusu esas-
lı Joir şdkilde teşkili,tlandırrlmrştı. Şerefeddirı AIi Yezdi'-
nin anüattrğna göre, orduyu 7 ko]a ayrrmak usu]ünü ilk
defa Timur itıdas etmişti. 1365 'muiharebesirrde ordunun
savaş ,düzenini tasvir ederken göreceğimiz gibi, kol tabiri
ile sadece merkez değil, yalruz kumandana karşl sorumlu
bulunan askeri birlikler de kastediliyordu.

Bu savaş düzeni ilk clefa oılarak Timur tarafindan
1391'de Kunduzça mevkiinde Toktarnış'la yapılan muha-

t Nizarneddin Şami, Tauer baskısı, 28. s.
F.: 16
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rebede lıüyük ölçüde tat]bik eililmişti. ordunun muhareilıe-
den önceki savaş 'düzenini açıkça anilayaibilmek için, Timur-
un yaptlğı aşağıda yazrlı seferleri anlatan yazarlarrn (Niza-
meddin Şami, |Şerefeddın Ali Yezdi) tasvirlerini göz önün-
cle tutmalk gerekir: 1) 1391'de Timur'un Kundüziça mev-
kiinde Tokta,mrş'la mul'ıarebesi, 2) 1395'te Timur'un Te_

rek boyunda Toktamış'ıla muharebesi, 3) l402'de Timur'-
un Ankara yanında Türk sultanı Bayezid'le muıharebesi.
' ,Maveraünneürir ordusu Kunduzça mevkiine yerleştiği
vakit, askerlerinin savaş düzeniyie Timur bizzat kendisi
meşgul olmuş, ordusunun savaş birliklerini tamamryle
yeni bir şekilde teşkilAtlandırmıştı. 7 koil (bunlara ko]ordu
adı verilebilir) kurmuş Ve ;bun]ara yeni bir savaş diizeni
vermişti.

Nizame'ddin Şami, 1391ide Kunduzça',da Toktamış'(a
yaprlan mrl|rarebede Timur ordusunun savaş düzenini ba-
krnrz nasrl tasvir ediYor :

Merkezde Timur'un lkolu bu,lunuyordu. Bu kolun yö-

n'etimini rnirza' Süleymanşaıh üzerine almıştı. Bunun
arkasrnda Timur'un ikinci kolu geliyordu. Bu ko-
]un kumandanlığını rriirza Mrıhammet Sultan yapıyordu.
Nihayet Tirnur, hu kot ile yan yana kendi emrri'nde bulu-
nan birkaç koşun dalha yerleştirrnişti. Yazık ki ya-
Zar, "yar^ yana'' demekle Muı}ıammet Su,ltan'rn yönetimin-
deki ko]un sağınl mı, solunu mu, yokİJa gerislini mi kas-
tettiğini tasrih etrnerniştir. Şerefed'din Ali Yezdi, aşağıda
göreceğimiz 'gihi, bu muharebe'de or,dunun SaVaş düzenini
tasvir e,derken bıı sorı-rya cevap vermiştir.

Sağ kanatta rnirza Miranşa,Ir'ın kumandasr altında bu-
,lunan 'bir koi vardı. Hacı Seyfed,din'in kolu kanbul göre_

vini almıştı. Sol kanatta rnitza Ömer Şeyh'in kuman-
tlasr altrnda buluna'n bir kol srralanmrştı. Kanbul görevi
Beı,rlibek'irr yönetimi altında bulunan bir kola verilmişti.
I3u kol, yilnız sol kana,dı değil, merkezi de Lıimaye edecek_

ti. Ne yazık ki Nizarnedflin ]Şami, muhareıbeye kanbul ola-
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ı'a]ı katrlan ko]ların y,erlerini acrkca göstermemiştir. Bun-
Jar uçIar;da ordunun kanatlarıyle aynl srrada mr, yoksa
llliraz ,daha ileride rrıi ibulunuyorlardr, bilmiyoruz.

Şimdi, kendisinden önce Nizarnüddin Şami tarafın-
dan kuıllanılan ve bizo ıkadar gelmeyen bir kaynaktan alrn-
ma lbirkaç ilöve ile birlikte Nizamüddin'in verdiği tafsi-
lAtr tekrarlayan Şerefeddin Alli Yezidi'nin hu savas düzerıi-
ni nasrl tasvir ettiğini anlatalım.

Su]tan Muhamrrıet'in kolu merkezde ibulunuyordu.
Nizameddin Şamiıde kıu ko] Timur'un arkasrnda ,srralan-
mrştr. Bu kolun kumandan]Irğr rrrirza Süleymanşailr'ın
elinde bulunuyordu. onun arkasında rrlirza Muham,rnet
Sultan'rn esas kolu yerleşmişti. Bunun arkasrn'da, yedek
olarak, doğrudan doğruya Tirnur'un emrirrde bulunan 20
koşurı vardr. Bu surettre, Şerefedıdin A]i Yezdi'nin bu kay-
dr, mirza Muıhammet ,Sultan'rn kolu ile ..yan yana,, ibulu-
nan Timur'un koşunla'rlnln yeri meselesini haLletmiş olu_
yor. Bu koşurIlar yedek sayıIryor .ye esas m,erkez kolor.du-
Sunun arkasında ibulunuyordu. Sağ kanatta Iroca Sey-
feddin'in karrbul görevini gören ko]u iil,e hirlikte mirza Mi-
ranşalh'rn ko u bulunuyordu. lSol kanatta Berdibek Sarı
Buğa'nın kanbul görevirıi a an kolu ile birlikte rnirza
Ömer Şeylr'in kolu yerleşmişti. Nizameddin Şami il,e Şe-
refeddin A]i Yezdi'nin tasvirierini karşılaştrrrnca ikinci-
sinin birincisini taslrih ve ikmal ettiğini söyleyelbiıtririz.

13911de Toktamışila yapıılan muharebede ,Timur or-
dusunun savaş ,düzeni ile 1365'te yapılan ,,Çamur muha-
rdbesi" nde Tirnur ve Hüseyin ordusunun savaş düzeni
mukayese edilecek olursa, değişiıkıliklerin rnaLıiyet ve anla-
mr anlaşrlabilir. 1365'te Hüseyin ve T,imur ordusunda
kanatlara ve yanlara büyük hir önem veriıldiğini yukarrda
görmüştük. Merkezde kuwetli hir askeri hir]ik vandr;
fakat muharebede bu hirlik l<esin rolü oynamryoldu. 1391'
,de savaş düzenirıde artrk merkez bakımrndan 5ıeni bir du-
rumla karşı[aşıyoruz. Eskiıden oıIduğu g,ibi, kanatlara pdk
büyük bir değer verilmiştir. Yanlara (kanbul) verilen bü:
yük önem de lbunu gösterebilir; fakat merkez özel olarak
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takviye edilmiştir. Merkeze bir öncü hirliği iil6,ve editmiş-
tir; bundan başka, ku'mandanln karargAhr da mer]<ezin ar_
kaslnda kurulmuştur; çok defa rnuharebenin sonuc,rınu
tayin eden yedek kuvvetler de urada bulunurdu.

Bu düzenin elverişli yönlerini tecrülbe eden Timur,
ilıundan sonra bu usulii tatbilk etmiştir. Aşağıda görece-
ğimiz gibi, 1395'te Terek boyunda Toktamış,la yaptığ
mu,harebede de bu savaş düzeni tatbik eililnıişti. Fazla ola-
rak, Toktamış bu savaş idüzeninin yararlarrnr daha 1391
muhandbesinde arl]amış ve ordusunu Timur'un düzenine
göre kurmuştu. Bu suretle, yeni savaş düzeııinde merkez
ve kanatlara hüyük bir önem verilmiişti. Merkezrle yedek
kuwetler ve kumandan karargAhr mııhafaza edillirdi; ye-
dek kuwetler muharebed,e gereken her yere sevk edile-
bilirdi; ya|nız ısüvarilere değil, piyadelere de yer verilirdi.
Bu sonuncular, süvari ku:wetılerinin önünd,e yer alır ve
düşman taarruzıı, özellikle süvari lhücumu ,karşrsrnda, si-
perleri,ne (çapar) ve turalarına qekilerek, ilk rnuharebeyi
verirlerdi. Piyade kuwetleri, ceplhenin savunlna savaşIarr
yapan kesiminde pek önemli hir ro1 oynarü.

1391'de Timur'la Toktamrş arasrndaki muharebeyi
tasvir eden Şerefeddin Ali Yezdi, Timur ordusunun sağ
ve sol kanatlarrna bağlı tümen, bin ve koşun emirlerinin
savaş saflarr,na piyade ve süvari kurrvetilerini aldıklarınr
acıkça kaydetmiştir.l

Timur',un 1395'te Toktamış''la yaptığı muLıarehede de
aynı talblo müşahede edilmiştir.

Timur'un 1398 - 1399 Hindistan seferini tasvir eden
Gıyaseddin Ali, piyade kur,'vetlerinin rnuharebeye katıIdı-
ğınr sık sık Lıelirtmiştİr. örnek oılarak, Gul (Cul) rrmağr
klyısında yapılan muıharebeden söz ettiği sırada, sol ka-
natta sultan Ali Tavaçr'nırr kumandasr altında hulunan
ko]un öncülüğünü Horasanlr piyade müfrezelerinin yap-
tığınl söylemiştir., Bı.rna benzer ddha ibirçok örrrekler ve_

1 M. Charmoy,
, Gıyaseddin

76. s.

a. y.' 276 s. (Farsça metin).
A l i, Dnevnik poxoda Tiırnura v İndiw,
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rilebi]ir. Fakat'durum, bu örnekler srralanmadan da açık-
tır. Yalnız göçebe kavimlere dayanmayrp, zirai bölgeler
ahalisiyle de ikmal edilen Timur ordusuırda piyade kuv-
vetlerine yer verilmemesine imkhn yoktu.

Timur ordusun'da ateşli si,lAıhların bulunrnası, pek iI-

ginç bir olaydır. Ateşli silihlardan ilk olarak Muined_

din Natanzi ("iskender anonimi'l) söz etmiştir.' Bu kayıt'
ilk olarak, A. M. Beılenickiy'in gözüne çarpmıştır' XIV'
yüzyrlln sonunda Doğuda ateşli silAhlar artık yayrlmrştı'
Örnek olarak, Nizameddin Şami 1399lda Delhli yanında
Timur']a yapılan mu;harehede sultan Malhmut Dehlevi'nin
or.dusunu tasvir ederken, Hint askerlerinin radanilozla,
yani ateşli silA,hlarla teçhiz edi]diklerini belirtmiştir. Yi-
ne Nizamefldi1 ;Şami, 1400 - 1401'de Timur tarafından
kuşatılan Şamıda da askerlerin ateşli silA]h kullandlk]5rını
bildirmiştir.

Ateşli silAh,ların brr devirde, hatta bu devirden bira'z

önce Doğu Avrupa'da da yaylldığını görüyoruz. Mosko-

valrlarrn, 1382'de Moskova Toktamış ordusu tarafrn-
dan kuşatıl'dığı vakit iptidai tüfekler kullan'dı[<larınr bili-
yor\z. Prof. V. V. Mavrodin, yukarlda anr]a'n yazlsında,
bu olayı kaydetmişti. Yine ayrıl yazarın anlattığrna göre.

bundan birkaç yıl önce Kazan'da ateşli silAtrrlara tesadüf
edilir. V. V. Mavrodin'in Nikonovskaya letopis'ten naklet-
tiği bir kayda göre, Kazan (yani o vakit Bolgar) ahalisi
13761da Rus]ar tarafindan kuşatlldıktan ısonra' yalnrz ok
atmakla kalmayarak' ayrlca ateşli siılAhlar da kullanmıştr''
1391ıde Timur'un Toktamış'a,'karşr yaptığı sefer, büyük
bir önem taşır. M. 'Cıharmoy ılou seferi tasvir etmiş," M' I'

I A. M. Belenickiy, O poyavlenii i rasprostranenii
tlgnestrel'nogo orujiya v Sredney Azii i İrane v XIV - XVI ve-

kax. İzv. Tadj. filiala Akad. Nauk SSSR, No- 15, 1949, 23' s'

2 V. V. Mavrodin, O poyavlenii ognestrel'nogo orujiya
ıı:ı Rusi. Vestn. Leningr. univ., 1946, No. 3, 69. s.

i| IJu tasvir, M. Charmoy'nln adr geçen eserinin bir bölü-
miinti Ieşkil ccler (Expğtlilion de Timoür-i lğnk...,99 - 126' s')'
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İvanin de askeri kıakırndan bu sefer üzerinde durmuştur.'
Iki sebeple bu konuya tekrar dönmek ihtiyacını duyuyo-
ruz: 1) Bütün olaylarr göz önünde tutmak suretiyle bu me_

seleye dokunmadan "Altrn ordu'nun çöküşü'' üzerine bir
eser yazmak imkdnı yoktur; 2) M. r. Ivanin'in kitaıbının
i]k baskısr iüe M. ,Charmoy'nrn eseri bundan yüz yll önce
qlkmıştl. M. Ciharmoy Fran'sız dilindeki eserini yazdığı sı-
ra'da, Şerefeddin Ali Yezdi ile Abdürrezzak Semerkandi'nin
eserlerine dayanmrştı. Şimdi, Nizame,ddin Şami'nin daha
eski metni e]imizde bu unuyor. Şerefeddin Ali Yezdi, es'er-

den geniş ölçüde yararlanmrş ve birtakım ilAveler yap-
mıştır.

Timur, Toktamış'a karşı yaptığı seferine 1390/91
kışında başlamıştı. Semerkant'tan hareket ederek, kurdu-
ğu lbir köprü ile Sırderya'yr geçmiş' ve Taşkent'e yöıel-
mişti' Burada Timur, ordusu l']e ibirlikte kışl Parsin ile
Çinas arasındaki mevkide geqirmişti.' Şerefeddin'in anlat-
tığına göre, Taşkent'ten Hocent'e gitmiş Ve o zamanln
idetlerine uyarak, şeyh Maslahat'ln ka]brini ziyaret et-
mişti. 10.000 kebek dinarr dağlttlktan sonra' Timur Taş-
kent'e dönmüştür. Burada 'hastalanmrş ve anlaşlldığına
göre, srtmadan 40 gün yatmıştı. 1391 yılr ocak ayrnrn Son
yarrsr,nda iyileşerek, yeni bir yürüyüşe'razırlanmağa ibaş-

lamrştı. Nizame,ddin Şanıi'nin anlattığına $öre, yakınları-
Ila Ve ordu emirlerine hüyük mükAfatlar vermiş, karrları-
ru Ve plenslerini Semerkant'a göndermişti. Yalnız Çulpan
Melik ağa adlt karrsrnr yanrna almağa karar vermişti. Ye-
ni yürüyüş lrazırlıkları, ordunun başemirleri arasında kı-
]avuzlar (kaçarçi) dağıt,makla sona ermişti. Kılavuzlar
ırasında sonradan tin kazanan ldigü Özhek (Rus kronik-

ı M. i. İvanin, o Vocnnom iskusstve i zavoevaniyax
ılıııngolo_tatar i sredne-aziatskix narodov pri Çingis-xane i Ta-
lııı,l'l:lne. 1775' 190 - 2o7. s'

: M. (] h a r m o y, a. y., Şerefedclin Ali Yezdi, 173. s. (Fars-
,'';ı nıctin ).

' M. ('harmoy, it. y., a. s.

l M. (-'hırımoy, a. y., 174. s.
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]erind,e Edigey) de vardr. Timur, 15 safer günü,, yani
1391 yılı ocak ayrrun 22'sinde Taşkent'i terk ederek ot-
rar'a yönelmişti. Karasaman mevkiine (otrar çevresinde)
gelince, Toktamış'rn elçileriyle karşllaşmıştı. Timur rran'_
da askeri ıhareketlerle rneşgrıl o,lduğu sırada, Toktamrş ona
Zarar verrmek için çok çalışmış, hatta Maveraünnehr'e akrn
ederek, şeılrirlerini ta]an etmekten bile çekinmemişti. Şimdi
Timur büyük kuwet]erle Toktamrş'a karşr sefere çıkrnca.
Toktamrş 'korkmuş ve lkesin nıuharebeyi 'daha elverişli bir
fırsata ibırakmağa karar vermişti.

Düşman elçilerinin geldiğini ıhaber alınca, Tiırıur ken-
di]erine resim ve Adet gereğince saygr gösterilmesini em-
retmişti. Kabul töreninde elçiler Timur'a hediyeler
takdim etmiş'lerdi. Hediyeler arasrnda ibir şaürin ve 9 yü-
rük at,da vardr. Adetleri hozmak istemeyen Timur, şaLıini
eline oturtmuş, fakat düş,manın ihe,diyesine değer verme-
diğini açıklamak için, ona göz atmaktan çekinmişti. Diz
çökerı elçiler, Timur'a Toktamış'rn mektubunu vermişIerdi.
Toktamrş, mesajında Timur'un kerı'disine karşı göster,di-
ği bütün lütuf ve iyiliıkleri ihiç unutmadığını ve ona karşı
yaptığı ,düşmanca trıareketler'den nedamet duyduğunu ya-
zıyorda. Mektubun sonunda Timur'un sadık bir vassalr
olacağr,nr ve ibütün emirılerine uyacağınr vaat ediyordu. Ti-
mur, ibütün ,bu güzel sözlerin, sadece, ilo'u anda meşlhul bir
sdbeple kesin muharebeye girişınekten gekinen 'düşmanın
bir diplomasi ı}ıilesinden ibaret olduğunu biliyordu. Bu
mesaja vendiği cevapta Timur, Toktamış'r çirkin ürareket_
treı:le suçlandırmrş, onun _'Timur'ıın _ Ak ordu ve son-
ra A]tın ordu tahtına çrkrnasrnda kendisine ne gi i yar-
dımlarda bulunduğunu [ıatır]atmış, güçlü hir ,hükümdar
olunca, Toktamrş'rn hryanet ettiğini kaydetmiş, öze]likle
onun - Timur'un - Fars ve rrak'ın fetlriyüe meşgul ol-
duğu sırada ken'disini arkadan vurduğunu ileri sürmüŞtii.,

r Nizameddin Şami, Tauer baskısı, 117. s.-Şereferl.
tlin Ali Yezdi'ye göre, Timur Semerkant'ı 12 safer, yani 19. I. 1391
'l;ırihinde tcrk etmiştir (Bakınız: M. Charmoy, a. y., 176. s.ı

:] M. C lı ıı r m o y. zt. y., 179. s.
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Cevahrnın sonunda Timur, Toktaııış'rn sözlerine Jriç
inanmadığnl Ve onun lbarrş te[<üifini kakıtrl etırıeğe imk1n
görmediğini ifade etmişti. Cevarbi mesajrnr yazdıktan son_
ra, Timur büyük blr ziyafet tertiplemiş, elçilere tekrar
mükA;fatlar vermiş, fakat onlarl lserbest bırakıııayarak,
krlavuz o]arak kul]anmak üzere yanında alıkoymusttı.
Bun,dan sonra Timur ordu emirlerinin, prenslerin ve -r-a-kın]arrnın iştirakiyle ibir kuru]tay toplamıştı. Kurultaycla
ilerlemek kararı verilmisti. 1391 yıh şubat aylnln Sonun_
da ıbüyük bir ordu, Yası (hugün 'Türkistan şehri), Kara_
çuk, Savran şe]hirlerinden geçerek, ilıugünkü Kazakistan'-
rn merkezindeki .bozkıra crkmlstr. 6 nisan 1391'de yüri-i-
yüşlerden yorulan askerler, Sarığözen (bugün Sarısu)
mevkiine varmrslar,dı. Brırada bol su vardr. Timur ordusu
birkaç gün ,dinlendikten Sonra lrmağı geqmiş ve nisan so-
nunda, qiçekli balhar günlerin,de Kiçigdağ mevkiinden ge-
çip Uludağ'a varmrştr. Nizamedrlin Şami'nin anlattığlna
göre, Timur ,dağrn tepesine trrmanmrş, etrafına übakınarak,
Sonsuz bir bozkır görünce, bur.ada seferine ait bir hatıra
bırakmak kararrnr vermişti. Bu maksatla asker]erine, ta-
yin edilen bir yere büyük taşlar taşımaılarrnl, taşqılara da
büyük bir taşa ıbir kitabe yazrp onun adrnr ve ıburaclan ge-
qen orduyrr anma]'arrnr emretmişti.,

Bundan on yrl önce orta Kazakistan'da, Altrn Çııku
dağnda, Karsakpay ma,den ocağr yanrncla, üzerinde bir
kitabe bulunan ,lıir taş bulunmuştu. Bu kitabe iki dilde
vazllmıştlr. 'Iasln üst tarafında Arap yazısıyle yazılırııs
üc satır vardlr. Çok ıbozuk bilhalde bulunan ıbu kitabe-
ııin şirndilik ya|nız iki satırr okunabilmistir: ,,Bisnrilli-
Iıir - ra]hman - irraürim...'' Sekiz satırdan iıbaret olan alt 1ı-
ı'aftaki kitabe Uygu. yazısıyle Çağatay (eski özl,]ıeli) rli-
Iintle yazılmıştır. Kitabenin okunmasr, Timrrr'un diktiği
lııııt üzerine Nizameddin Şami'nin yukarı,da zikretlilcıı
siizlerini teyit etmiştir. A. i. Ponomarev,iır Popravki k

l ,Nizanrcddin Şami, Tauer basi<ısr, ]]ti. s. Iiu 1"-t.ı,,
ııl:ılt Iiır'l<Itlrlı Şerefeddin A1i Yezcli 1ar.afınrlan lt I<l'iıı.tlınnııslıı.
(M. (l}ı:rrmoy, a. y., 181 - 182. s.).
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qteniyu "nadpisi Timura'" yazrsından Sonra' kitabenin
esas mühteviyatı şimdi tamamryle aniaşılmıştır. Kitaİıede,
yedi yüz doksan üçte, yani 1391'de Timur'un Toktamış
lrana karşı hir sefer yaptığından söz ediliyor. Bu suretle,
yazrlr kaynaklardaki haber'ler teyit edilmiş oıluyor. Niza-
meddin Şami'nin da]ra kesin bir tarih Vererek' seferin ya-
pıldlğı yıldan haşka, ay Ve gününü (cemaziyelevvel ayı-
nın 23. günü, yani 1391 yrlı nisan ayrnln 9. sünü) Verme-
si, dikkate değer. Timur, kitailıede kendisine 'Turan 'sul-
tanr adınr veriyor. Bu suretle, XIV. yüzyılın siyasi termi-
nolojisinde brı tabir'in varlığı açıkça anlaşr'lryor. Bu kita-
be,de Timur ordusunun mevcu'du da gösterilmiştir (200,000

kişi). Böylelikle, Gıyaseddin Ali'nin, Nizameddin Şami'-
nin, Şerefeddin Ali Yezdi'nin ve diğer kaynakların' şu Ve-

ya bu seferi tasvir ederken, Timur ordusunun mevcudu
konusunda r.erdik'leri haberlerin doğruluğu anlaşrlıyor. Ki-
tabede seferin maksadı da açlklanmıştır: Timur, Tokta-
rnrs ürana hücum ediyor.

Blr anrtr diktikten Sonra' Timur yola devam edil-
mesini emretti. Etrafta gizel, koku]u otlar, 'lıol çi'cek ve
sular vardr. Timı.rr Ilan,cuk (bugün Cılançlk) rrmağını geç-

tikten Sonra. 8 günde Kuzey Kazakistan'da Anakarkuyun
mevkiine varmıştl.J Burada mola verildiği vakit' dört ay-
lık yolculuktan sonra erzak stoklarlnln pek azaldığr anla-

şltrmıştı. Bu zaman]arda, daırar, un, yağ' gihi birtakım yi-
yecek maddeleri satan satıcı]ar ordtıları takip ederdi. Şe-
refeddin A]i Yezdi'nin anlattlğına göre' bir koyun 100 ke-
üıek di4arı değerinde idi; 1 man ekmek yine 100 kebek
dinarına yükselmişti. Bütün bunlarr göz 'önünde tutan
Timur, ordu emirlerini toplamlş Ve kendilerinden bu]a-
ırraca benzer un qorbası müstesna olııak izete, undan ek-
mek, qörek, erişte, börek ve başka yiyecekler yapmaya-
caklarına dair bir se,net (mügilke) almıştı.' Buğday unu-

r Sovetskoe vostokovedenie, III.
- Nizameddin Şami, 118.

ı M. (-'h:ırmoy lıaskısı ) : "Atakarguy"
gu)"' ) .

' Nl. ('h ;ı r'ın () y' :l. y.' 1t32. s.

c., 1945, 222 - 224. s.

s. - Şerefeddin A]i Yezcli
(parantez içinde: "Anakar-
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nun artık tükendiği anlaşılıyor; çünkü çorbanrn arpa
unundan yaprlmasr talep ediliyor,du. Bu sonuncuya ayrrca
mutrr (hir cins kuru 'se'bze) karıştırmak da gerekiyord_u.

Bir ambar manr undan 60 kA,se çorba çıkıyor'du. As}.er
başına günde 1 kAseden fazla çorha ver,mek yasaktl. Bu
clurum karşrsrnda, 200,000 kişiyi yarl aç bir durumdan
kurtarmak için ilıir çare aramak gerekiyordu. Timur bü_

yük kıir sürek avı tertiplemek çaresini düşünmüştü. Boz_

kırda yüzlerce ]ıilometrelik bir alanda hiçbir av yoktu;
etrafta bir|çok yabani hayvanlar göze çarpıyordu. Av, 6

mayrs 1391'de yapılacaktl. Tümen ve bin emirlerine Ti-
mlır'un tarraçrlarl gönderilerek, sürek avlnln şekli göste-

rilmişti. Askerler tarafindan çevrilen hüyiik bir alanl
kucaklayan ıhalka, iki gün içinde daraltılmıştı. Tehlikeden
l'ıabersiz kalan ıhayvanlar ürkerek merkeze kaçmışlar, fa-
liat halkadan çıkama,mıs]ardı. Av, çok verim]i olmuştu;
aq kalan askerlerin eline büyük miktarda geyik, yaban
keçisi ve avcılarrn yurtlarrnda ilıulunmayan başka hayvan_
Jar geqmişti.' Askerler karrnlarrnr doyurdukları gibi, iaşe
l<ollarr, yolun devaml için lAzım gelen et stok]arını da top-
lamışlardı. 12 mayıs 1391'de Timur, torunu rnirza'Mulıam-
met Sultan Bahadır'rn kumandasr altıncla Jıulunan bir avcl
lıirliği göndermişti. Öncü'lere,düşman kuvvetlerini bulmak
görevi verilmişti.

Bir süre sonra öncüler Batl Sibirya'da Tobol rrmağı-
I)a Varml,ş' ırmağr geçmiş ve hirçok ateşler görmüşler, fa-
kat Mrıhamrnet Sultan'ın gönderdiği karakol ıbirliiklerine
ı'ağmen, asker izlerine rastlanmamrştr. Öncüler Tobol kıo_

.yı-ında araştrrmalar yaparken, Timur'un yönetimi a]tında-
l< i kuvvetler de gelrnişti. Timur, Tobol'u geçmelerine emir
ı,tlrdi. Çünkü düşmanı bu istikamette aramak gerektiğine
iııanıyordu. Tecrübe sahibi olduğu anlaşrlan emir Şeyh
I)avut'un yönetiminde bir keşif kolu görıderildi. Bu kol
vırar]r haıber]er edinmiş ve Timur, Yayık (Ural) rrmağlna
yiiııclmek kararını vernıişti. Bu ırmağın üç geçidi vardl;
l';ıkat il]rtiyatla l-ıareket etmeğe calışan Timtlr' ırmağı yuka-

I M. (-'h:l rın().y, il. r'.' 1l];} - ltt4. s.
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rr kesiminden geçmeyi daha makul bulmuştu. or,du slkı

ifadeye göre, Toktamlş, Timur'un ordusu üzerine sağlam
bilgilere salıipti; çünkü emir ldigü'nün 2 nökeri Timur,un
kararg6Jhrndan kaçmış ve bu yolda bütün hildiklerini ona
haber vermişlerdi. T'imur şimdi düşmanın nerede olduğu_

Toktamış'ln yakında bulunırıasr, öncü, karakol ve [ra-
bergirilere (ke ağr
du. Toktamlş'r aralr
yordu. Nizame ddin
un karakol ve keşif ibirlik]erinin faaliyetini etraflı ,bir şe-
kitrde anlatmrşIar, Timur'un verdiği görevi metanetle ifa

rebeye girişmek suretiyle onun ordusunu durdurmak em-
rini ver,di., Mirza ömer ;Şeyh, Timur,un ,emrini yerine ge-
tir'ıniş, Toktamrş'rn öncüleri5ıle muharebeye girişmişti. Bu

ıM' Charmt-ıy, it. y.,2I2 213. s.
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lrailıer, orta Asya emirini pek sevindirmişti. 18 nisan
1391'de büyük o dusunu savaş düzenine blzzat sokmağa
başlanıış ve yukarrda anlatıldığı gibi, askerlerirıi 7 ıbağınr-
srz kola ayrrmrştr. Bu kolorduılar ona (Tirnur'a) tabi idiler.
Bugün Kuybışev eyaletirrde ibulunan Çeremşan'rn ayakla-
rrrıdan Kundurça suyu vadisirıde, Kundurça Veya Kunduz_
ça mevkiinde meşürur Joir mrlharebe o muştu.

Yukarı.da askeri bakımdan üz,erinde durduğum lıu
nruharebeyi kaynaklar uzurı |7zLll:r tasvir etmiştir. Bu kan r
muharebede büyük kıir gayret gösterilmiş' ayrl ayrr ke-
sim]er,de başarr irhtima,lleri değişmiş, falkat muhardbe Tok-
tamış'ın kesin o]arak bozguna uğramasryle Sona ernıisti.
Şerefeddin Ali Yezdi'nin anlattığna göre, "(Toktamış -A. Ya.) idil ırmağı ile öldürücü kılıç arasrnda kalmrştr.'',

Kundurça vadisinde Timur'un Toktamrş'r yenmesi,
büyük ;lıir ganimet vermişti. Nizameddin Şami'y.e göre,,
piyadeler 10'ar 20'şer at, bir atlı süvariler 100'er at getir-
ııişlerdi. Koyun ve kuzu gihi ,lrayvanJarrn saylsr ise say-
ınak]a Jıitmezdi. Timur ile askeri şefleri özEllikle bü1,ük
bir pay almışIardı. Şerefeddin Ali Yezdi'ye göIe, sadece
5000'derı fazla kız ve oğlan köle olarak ona verilmisti.
[Jlkesine ıdönerken Timur ordusu yağmaya son vermernis-
ti. Bozkırda Toktamış'rn ulusuna m:ensup birçok göçe,beler-
le karşıIaşmış ve bunlalr Soymuşlardı. Burada iüginç bir
ııokta vardır. Şerefeddin Ati Yezdi'ye göre, "bu SonSLlZ
l:ölde göçeibeler qa,drrlarda (küterrne) otururlar. Bunlar
lıicbir zaman yıkllrnazdı; göç zarnanılarında talikalar]a
ııakIederjerdi.''"

Timur, ülkesine dönerkerr Yayık rrmağının geçidinclerr
ljcçmiş ve Savran'a çıkmıştr. Buradan ,otrar'a \re Sonra
İıaşşehri Semerkant'a geümişti. Şerefeddin Ali Yezdi'nin
lııılattığ'ına göre, hütün 1391 seferi 11 ay sürmüştü.

Bu sefer ile iıIgiti o]arak il,ginç bir olay göze çarpryor"
'|'imur'un karargAıhında ve Kundurça vadisinde (Kunduz-

I V. G. Tiesenhausen, a. y., If. c., l"?1. s.
' Njzameddin Şami, Tauer baskısr, 125. s.

' V. G. Tiesenhausen, a. y., If. c., 722. s.ı V.G. TiesenhauSen' a.y., Ir.c., 172-1?3.s.
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ça mevkiinde) yapılan muharebede Cuqi ulusuna mensup
üç önemli şahsiyet var,dr : Künçe oğlan (prens), Timur
Kutluğ oğlan (prens) ve emir idigü. Bunlar Toktamrş'la
anlaşamamışlar ve Timuridan yardrm istemişüerdi. Ancak,
emir idigü i,Ie prensler Cuçi ulusu bozkırilarlnda şalrsİ emel-
ler beslemişler ve Toktamış yenildiği vakit e]verişli bir fır-
sat bularak Deşt-i Kıpçak'a dönmüşlerdi.

Yaİnlz Künçe oğlan s,özüne sadık kalarak geçici olara,k
'Ijnrur'un yanlna dönmüş, fakat çok geçme'den o da Timur
I(utluğ'un yanrna kaçmıştı.

D.).

1391 mağlü'tıiyeti, lrenüz gerek Toktamış'ın' gerek
rlel,Ietinin mukadderatınr tayin edememişti. Savaşa devam
edebilııek için Toktamrş'ı,n eilinde da]ha ıbirçok kaynaklar
vardl. Toktamış, lAzrm geılen azim ve Sarsllmaz enerjiyi
de kendisinde bulırıuştu 1391 muIharebesinden sonra, Ti-
lrrur İran'da ve Kafkasyaida meşgul bulunduğu sırada,
'Ioktamış Azerbaycan'da yen'i entrikalar çevirmek için
kuvvet topluyor ve hasmr ile kesin bir karşıIaşmaya giriş-
mek için acıkca fırsat kolluyordu. Arap yaza1|şr1n11 -al - Makrizi,' al - Asa,di,, al - Ayni,r 

- anlattıklarrna göre,
139_t ve 1395 yıllarında Toktamış lbütün kuvvetiyle Mrsır
sultanr el-Melik ez-Zdhir Berkuk'Ia sağlarn münasebet-
ler kurmağa calışıyor, giriştiği Savaşta kendisine yardrm-
cla bu]unmasr icin, Tinıur'un iher iki taraf icin de aynr 'de_
recede tehlikeli olduğunu ileri sürüyordu. Aitın ordu ile
Mısır Memlük devletinin ancal]ı ortak bir düşman karşr-
sında yaklaşmalarr, dikkate değer. Hülegü üra,nedanrna
m€nsup ihükümdar]arın yönetirni altında bulunan güçlü
]'ıir devletin Varllğı (1335'e kadar) karşrsrn,da, Altın ordu
Ilanları, HüIegü süIAlesine mensup hanlara yalnrzca rnu-
]<avemet edemeyeceğini bilen Mrslr Memlükleri ile ıseve

VG
VG
V(;

Tiesenhausen,
Tiesenhausen,
'ficscnhatısen,

a. y., I. c., 442. s.
a. y., I. c., 448. s.
a. y., I. c., 531. s.
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seve temas ederlerdi. H'ülegü devleti 1335'te ylkılmıştı. Bu
taritıten itiharen yarrm yiüzyıl süre ile iki taraf arasrnda-
ki cliplomatik rnünasobetler azalmıştı; çünkü bunların si-
yasi bir anlamr kalmamlştı. xIV. yüzyılın 80. yıllarından
iti]baren şartlar bird-enib'ire değişmişti; çünkü Timur her
iki taraf için hir tehdit teşkil etmeğe başlamıştı.

Bu sırada Toktamış Litvanya ile münasebetlerini sağ

laınlaştrrmağa çalışmıştı. 1393'te Toktamrş'ln elçileri Kra_
kov'da Litvanya pre,nsi Vitovt'un (Vitolid) kardeşi Lelris-
tan kralr Jagiello tarafrndan kabul edilmişlerdi.' Toktamış,
Moskova ile Litvanya alasrnüda bir ittifak kurulmasına im-
kin vermek istenıiyordu. Srnrr hoyun'daki topraklar nre-

selesinde Moskova ile Litvanya araslnda çrkan anlaşmaz-
lıkta Toktamlş açıkça Litvanya prensini tutmuştu. 1393'te

Jagie lo'ya gönderdiği yarlrkta, tartrşmaya konu teşlıil
eden topraklarrn yönetimini ona Vermiş, fakat lkenrli İri-
kimiyetinin tanrnmasını Ve Vergi verilmesini talep etmişti.
t394 sonbaharrnda Şeki'de (hugün Rus Azerbaycanı) bu-
lunduğu Slrada, Timur, Toktamış ordusunun Derbent'i'ge-
qerek Şirvan şehir ve köylerini yağma etmeğe başlacığı
lıdberini almrştr. Çarpışmadan kaçrnrüamayacağını anlayan
Ve Savaşr geciktirmekte bir yarar görmeyen Timur, Sefere
,]lazrrlanmak için askerlerine emir verdi. ordunun mühim-
rırat ve teÇhizatını kontrol eden Timur, askeri şeflere lıü-
yük hediyeler (ögülge) dağıtmış Ve SefeIe lhazrr bir 'du-
ı'um almlştı. Bununla ilgili olarak, karıüarından hir krsmrnr

t:ocuklarryle bir]ikte Su,ltaniye'ye, en çok lrürmet ettiği ikl
karısınr - Saray ]\[ülk Hanım ve'Tuman Ağa - ise Se-
nıerkant'a göndermişti. 1395 yılr şübatında Derbent tara-
f'ından Toktamış'a karşl sefere' çıkrlmasr liçin emir verdi.

Şere,feddin A,li Yezdi'ye göre, Türk 6,detine uygun o]arak,
ıırdunun sol kanadr önde bulunuyordu.' Timur lhareketle-

ı'iyle bir şüptrre uyarı,drrmamak İ,çin, yoldan Toktamış'a biı'
tılçi göndermişti. Bu elçilik görevi, diplomatik mektuplaş-

I Il. S p u I e r, Die Goldene Hordc, Leipzig, 194:]' 131-

lli2. s.
rr V. G. Ticscnhausen, a. y., If. c., 174. s.
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ma Ve konuşmaların bütün incelikler'ine vdklf olan akıIIı
ve tecrübeli Şemseddin Almalıki,ye verilmişti.

Timur'un elçisi Toktamlş'ın karargAlhrna gelerek, ona
Tirnur'un mektubunu vermiş ve kendisin" .,"rgi helA'gatle
bu sonuncunun dileklerini b'ildirmişti. Şerefeddln Ali Yez_
di'ye göre, artık ibarış fikrini besllmeğe başlayan Tokta-
mlş, en niıhayet emirlerinin tesiri altında tutumunu değiş-
tirmiş ve elçiye Timur,a sunulmak üzere sert birdille ya
zrlmrş hir mektup vermişti.1 Şemseddin Almaıhki Timur,-
Lrn yanlna geldiği zaman, bu sonuncusu Samur ırmağr va-
disinde artık kamp kurmuş hulunuyorıdu. Burada eıçi, [ıti_
küındara'lıonuşmalarrn sonuçlarını bi]dirmişti. Samir va-
disi Elibruz'dağının yakrnlarrnda uzanlyordu_. Timur savaş
saflarınr kurmuş ve A]i Yez,di'y,e göre, sol kanadın bir ucu
Elbruz'un ,eteklerine, sağ kanadln bir ucu ise Kulzum
(Hazar) Denizine'dayanmrştı.2

Timur, Toktamrş,rn ,cevahına esas iti arryle Sevin_
mişti; çünkü hu cevap savaş il'in etmek içi,n güzel bir ve-
si,le teşkil ediyordu. Timur, ordusunu savaş dü]zenine, yani
rütbelere (mürçi]) göre srralaüktan sonra yola çıkrnrştı.Tümen, hin ve yüz beyleri, birlikleri i]e beraber iierlıyor-
lardı. Derbent boğazı,nı geçtikten sonra' Timur ordusu es-
kiden beri hurada yaşayan Kaytak kavminin işgal ettiği
alana girmişti. Kaytak kavmi, Toktamrş,rn raai ni. -tT_tefiki olarak tanınmıştı. Bu sehepıle, Timur Kaytaklann
"u*ok 

edilmesi için emir vermişti. Ktiylerinin çoğu yakılmış,
Kaytaklaridan birçok kimseler öl'dürülmüş veya esir alrn-
mlştı. Timur Tarki'ye (Tarhu), 

- Dağistan,da ilıulunan

ı Nizameddin Şami'ye göre, Toktamrş cevabında af dilemisvc. banşmak arzusunu izhar etmiştir (Nlzameddin Şami,Tauer baskısı, 158. s.).
2 Şerefeddin AIi Yezdi'ye göre, Elbrrız ile deniz arasında5 fersah]ık bir uzaklık vardı. Fakat bu, muhtemel değildir. Niza-meddin Şami, dağ eteği ile lrmak, yani Samur ırtnağı arasında 5fersahlık bir uzaklık bulunduğunu söyler. Fersah:6 lffn-
ı Hazarlann eski başşehrinin (Semender) vaktiyle buradabtı]unduğu anlaşıIıyor.
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bu şeihir ıile Derıbent arası,nda 4 günlük mesafe vardr -gelip kamp kurduğu vakit, ona, Toktamrş'rn, emir Ka-
zarıçı'nırı kumandasr altında kuvvetli bir öncü birliği gön-
derdiğini lhaıber vermişlerdi. Tim'ur büyük lkuvvetle düş_
manr karşrlamrş ve geri çevirmişti.

Şerefeddin Ali Yozdi, Terek rrmağr boyunda iki düş_
man ordusun'un ilerlemesini canh Ibir şekiıLde tasvir etmiş-
tir. 1395 yrlr nisan ayrnrn ortasrna doğru iki ordu bu rr-
mağın kryrlarrnda karşr karşıya gelmişti. Yüzyıillar bo-
yunca yerleşmiş askeri geleneklere uyarak Timur tavaçı-
Iarrna müstahkem bir kamp için yer seçmelerini ve oraya
kuvvetli bir orldu yerlestirmelerini emretti. Kampın etra-
ftnda lhendekler açllmrş, kazıklar çakılmış ve çeperler (ça-
par) yerleştirilmişti. Bı.r hendeğin ,drşrrıda iikinci hir ı}ıen_

dek kazılmıştı. Askerlerin kampta gürültü çrkarmalarr ve
Jrareket etme]eri ve geceleri ateş yakmalarr yasak edilmiş-
li. Böylelikle, yaklaşan ,düşrnan kuwetlerinin Tlimur or-
ıiusu üzerine heihangi bir hilgi edin'mesine irrıkAn veril-
meyecekti.

orta Çağ askeri teıkniğinde kamprn cepertrerle çevril-
mesine pek büyüık bir önem verilir'di. Burada çok eski bir
gelenekle karşıIaştığımrz mrıhakkaktır. Gardizi (XI. ytiz_
yı]) ve Şeref az - Zaıııan Talhir al - Marvazi (x[. yüzyıl)
gibi IX. yizyıIa ait ana kaynaklara dayanan yazarlara gore,
Ifazar ordusunun ath askerleri, yanlarrnda claima 20 ka-
z.lk, kalln ıipler ve çeperler taşırlardı. ordu, ıdüşman kuv-
ı,ctlerinin yanında hir gece için kamp kur,duğu vakit as_
l<tır'ler kazrk]arr çrkarrrlar ve çeperlerini (kazıklara dayar-
lllrdı.1 Toktamrş, Timur'un kamprna gece ihücum etmek-
ltln çekinmişse de, ertesi gün, 15 nisan 1395 çarşamba gü-
ııii, o zamanln en büyük muftıarebe]erinden biri haşIamış_
lı. I]u mrıJharebe, yıilnız Toktarnrş'rn değil, AItın ordu,nun
ını-ıkad'deratınr da tayin etmişt'i.

ı Gardizi, W. W'.
ıııl,lin). _ Al-M atv azi,
ı ı ıı.l in) .

Barhold'ün raporu, 96. s. (Farsça
V. Minoskiy baskısı, 21. s. (Arapça
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Timur bu muharebede de 1391 mu,harebesinde tatbik
edilen |savaş saflarrnr kurmuş, ordusunu 7 ko]a (kolordu-
ya) ayırmıştı. Savunma savaşlarrnda önemli bir değer ifa-
de ed.en piyade kuvvet]eri ıbu muharebede büyük bir rol
oynamrşlardı. 'Bu mrıharehe üzerine en 'geniş tafsilAta Ni-
zamoddin Şarni ile Şerefeddin Alıi Yezdi'de tesadüf oilunur.
Her zaman olduğu gibi, 'esas itiharıyle Şami''nin metnini
tekrarlayan bu sonuncttsu, ibirçok ilginç ''bilgiler vermiştir.

Toktamrş'rn ordusuna mensup ;büyük kuvvetlerin, or-

dunun sol kana,drna hücum ettiğini Timur'a ha]ber verdik-
leri vakit muharebe henüz bütün cepheyi sarmamrştr. Ti_
mur'un yanrnda yedek o]arak 27 koşun se'çme asker vardr'
Sol kanadın güçlüklerle karşılaşarı ibirlik'lerine vahim bir
arrda yardıma koşmuştu.

Düşman geri çekilmek zorurıda kalmıştı; Timur'un
koşunlarrna mensup ka]hramanlar, kaçan düşman asker-
lerinin arkasrna düşerek uzaklaşmışlaı.",dı. Düşmanlar
bunu görünce, çarçabuk kendilerini toplamışlar, tekrar
birleşerek geri dönmüşüer ve Timur askerlerini kovalama-
ğa 'başlamlşlardı. Ka]hraman]ardan teşekküI eden bu kü_

çük grup etrafinda ftıer iki taraftan yeni kuvvetlerin işti_
rakiyle büyük ve kanlr ibir muharobe yapıldığınl Şere'fed-
din hüyük Ibir usta]ık]a anlatmıştrr. Timur ordusurra m'err-

sup yeni koşunlar itıızla muharehe meydanrna gelerek, ara-
ba ve Eeperlerden istinat noktalarr teşkil ediyorlardı. Diz-
lerinden ıLıirini yere dayayan askerier, ,düşrrranlara ok ilıu-
lutlarr giönderiyorlarıdı. Muiharelbenin en at'eşli anrnda mir-
za Mı;jha.m*met Sultan'ın bol silA;hlı koşunlarr Timur hirlik-
lerine iltiıhak ,etmiştli. Esas kolda bulunan bu koşunlar,

şiddetli bir süvari ,hücumu yaplnca düşrrıan ,bozguna

uğrarnış ve kaçmıştr. Bu başarr ibirdenbire cephenin bütürı
kesim[erinde elverişli bir durum yaratmıştı. Bu muharebe
rlevam ederken, Toktamrş'rn sol kanat kanb'ulu, Timur'un
sağ kanat koşunlarrnr bozmuştu. Timur'un en seçklin emir-
lerinden hirinin (emir Hacı ,Seyfeddi,n'in) kumandasr al-
tında hulunan bu koşunlar, Toktamış aSkerleri tarafrndan
<levriılerek arilradan vurulmuştu. Bizzat Hacı Seyfeddin'-
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in emrinde bulırnan'bütün tümen, kahramanca ıbir savun-
mada brılunmuştu. Düşmanlar, sarf ettikleri hütün gay-
retlere lağmen''Timur'lularrn mukaverrtetini yenmeğe mu-
vaffak olamamış'lar, her hücumda ok yağmuruna tutul-
muşlardı. Nilhayet Cenanşah bahadırın türneni gelerek bir
süvari hücumu yapmıştı. ondan Sonra mitza Rüstem ve
Ömer Şeyıh'in tii-rneni gelmişti. Toktamrş'lrlar şiddetli baskı-
ya üdayanamayarak dağılmrşlardr. Toktamrş'rn bütün sol
kanadr parçalanmıştı. Bu suretle' başarr kes,imden ke,sime
Timur tarafina geçmeğe başlamış ve nilhayet bütün mu-
.harebe Toktamrş'rn kaçmasıyle sona 'ermişti. Ibn Arab-
şah'rn çizdiği müharebe taiblosu, ufak farklar gösterir.
onun anlattığına göre, Toktamrş han ordusuna mensup
sağ' kanat emirtre,riııden birisi, haşka h r emirle kavga
e,derek, rıruharejbe rneydanınr terk etmiş ve Aktav adlr
kabilesini ahp gitmişti. Bu kabile batıda Rum ülkeısine gi-
rlerek, Edirne gevresindeki a'lan]ara yerleşmişti' Bu emirin
lrıyaneti Toktarnrş'r zayıflatmrş ve ordu saflarrnda büyük
bir şaşkınlık uyandrrmrştr.' Bı.ırada emir Aktav'rn kaste-
(lildiği anlaşrlıyor; fakat Şeref,ecldin .dli Yezdi, ,btr emirin
:|ıardket lhattınr başka türlü tasvir etmiştir. Toktamış or-
tlusu rnuntazam bir şekilde geri gekilmiş, ayrr ayrr bir-
likler arasrnda bağlantr bozulmuş, tümenler başsrz kalmış
birtalım gruplara ayrrlarak, düzerıısiz bir şekilde kaç"mış-
lardı. Toktamış'ın kaçarken han karargA;hırlda bıraktlğl
Iıüyük servet ve hazineler Tirnur'un eline geçmişti. Timur,
.yararlrklar gösteren kumarı,dan ve askerlere ibüyük mükA-
l'atlar verdikten ve aslkeri kuwetlerini ]ısmen düzerı]e sok-
l,uktan sonra kolurıdan yaralanan Miranşah'r hüyük hir
birlikle ıbırakmış (muharebede attan düşen Miranşah ko-
|ulrır krrmıştı), Toktamrş'ı yaka[amak ve ordusunun ka-
lıntrlarr,nr ele geçirrnek igirı takip üra,r'eketine devam etmiş-
l.i. Timur seçrne koşunlarr ile hirlikte gece giindüz yürü-
ılıüştü.

I V. G. Tiesenhausen, a. y., I. c., 465. s.

F.: 17
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Turatur geçi,dinde Timur idil'in (Vo[ga) sol kıyrsına
gecmişse de, Toktamrş'r yaıkaiayamamrştı. Şerefeddin Ali
Yezdi'nin anlattlğına göre, IJrus hanrn oğlu Kayrıçak oğ-
lan, Timur'un yanrnda bulunuyordu. Timur, onu Tokta-
mıs'ın yerine Cuçi ulusu ta|']rtrna çıkarmak istiyordu.'
Kayrrcak oğlana kuvvetli bir Özbek birJiği, }ıir altın ke-
mer, altrn işleme i kıir kaftan ve hanlık alAmetleri Vererek'
onu asker toplamak ve A]tln ordu'da düzeni kurmak gö-
reviyle Volga'nrn sol kryrsrna göndermişti. Toktamış'ırı bu
rakibinin ısonraki hayatı üzerine bildilklerimiz pek aadff-
Kayrıçak oğlanın Volga'nrn sol kryrsında ne yaptığını bil-
miyoraz. Sonraki ,devirlere ait ka5ı1aftlarda saklanan ka-
yıtlardan, onun çok geçmeden öldüğünü öğreniyoruz.'

Kayrrçak oğlanr Volga'nın sol kryrsrna gönderen Ti-
mur, Altrn ordu şehirlerinden Ükek'e (Üvek) yönelmiş
ve şehir ile çevr,esini yağma ,etmiŞ, fal<at Toktamrş'a ye-
tişememişti" Bahtsız Altın ,ordu hanı, yakınlarrndan bir-
kaç kişi ile Bu,lar'a (Bulgar) ıkaçmıştı. Kampta kalan Mi-
ranşalh, Tiınur'dan a}'rılmak isteıneyerek, aşağr Volga'da
Yulukluk - Uzukluk mevkiinde habasına iltiüıak etmişti.

4.

Toktarnrş'rn kaçmasr Timur'u rnüteessir etmişti; çün-
kü geniş topraklara ve hüyük kaynaklara saLıip o an Tok-
tamrş'rn ibir sür'e Sonra yeni kuvvetler toplayarak yeni bir
savaşa girişdbileceğini taıkdir ediyor'du. Bu sebıep]e, Altrn
ordu'nun Dnepr (Özi) tarafindaki batr uluslarrna yönel-
meğe karar verdi. Toktamış'r,n Bek Yarık oğlan' ve Aktav
giübi übirtakrm emir]eri |buraya kaçmışIardr. Bu emirler Te-
rek boyunda yapılan muhar,ebeye de katılmışlardı.

1 V. G. Tiesenhausen, a. y., II. c., 178. s. -
f etldin Ali Yezdi, Bibliotheca rndica baskısr, I. c.,
müt. s.

2 Bu haberi, eserini XVII. yüzyılın başrnda yazan
Razi'ye borçluyuz (Bakrnız: V. G. Tiesenhausen, a.
c., 214. s.).

ı 1Btrraçar'ın oğIu,

Şere_
755. ve

Haydar
v., rr.

Bu sefer otrdukça uzun bir ZaiffIa:na mütevakkıftı'

tü.Timur'ukazey.e,eskiRusya'nınmedenibölgeilerineçe.
ken şey ne idi?

ört. a'y, ve lran'ın hütün [rükümdarlarl ğihi, Timur

da Rusların 'durumu üzerine sağlam kıilıgi alarnamrştı. or-
ta Ve ön Asya'nın coğrafya ve tarihi ve İslAm ülkeleriyle
kavimleri üzerine köklü hiLgiye salhip olduğu halde, Rus-

ke,lerinin ve ]hatta Hıristiyan Kafkasya alanlarrnrn tarihi-

mecldin Şami'ye göre, Timur askerleri tarafrndan yağma

t-.rli'len Karasu adlı Rus şehri ne'dir?'
XV. yüzyıl Rus tarillrçiliği özel bir durum g]österir'

li,us kronikierincle orta ve Ön Asya'da geçen olaylar üze-
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, İsrayaka'nrn Rumeli oltluğu anlaşrlıyor'
( )smıınlr su]tanlannın elinde bulunuyorilu (V'

s cn, a. y., II. c., 294. s.).
: V. G. Tiesenhausen, a. Y., If. c',

ıııtıtin: Tauer baskısı, 121. s.

2Iıl)

Rumeli o zaman
G. Tiesenhau-

161. s. _ Farsça
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rine sağlam tafsilAt vardrr. Sonra, bazr alanlar üzerine
sağlam coğrafİ bilgiye de tesadüf edilir. Altın ordu,cla
XIV. yüzyllın 60 - 80. yrllart arasında ihüküm süren karr-
şıklıklar üzerine Rus kroniklerinde hol hi[gi verilcliğini yu-
karıda belirtmiştik. Mamay ve Toktamış üzerine etraflr
bilgiler verdiklerini de görmüştük.

Timur'un Rusya seferine dönelim. Nizameddin Şami,
ve Şer'efeddin Ali Yezdi'ye, göre, Timur Maşkav, yani
Moskova 'çevresine ihücum etmiş, büyük hir ganimet al-
mıştrr. Biz bu haibere inanamayız; çünkü Rus kronikle-
rinde }Ioskova çevresinden söz edilmez. Rusya coğrafyası
üzerine sağlam bilgiye sahip olmayan doğu kaynağı, Rya-
zan topraklarrnr Moskova prensliğinin sr,nrr topraklarıyle
karıştrrmrştır. Bu sebeple, Rus kaynaklarının daha sağ-'
lam haberlerine dönelim.

Nikonovskaya letopis'e göre, Tinrur büyük bir ordu,
ile Ryazan topraklarrna ,girmiş ve Elec şehrini alarak,
"EIec prensini yakalamış, ahalinin bir krsmr,nr esir almrs,
bir klsmrnı öl,dürmüştü.''3 Bunu ıhaber alan prens Vasili1ı
Dmitrievic, kalabalık alaylar toplayıp Kolomna şehrine
yönelmiş ve oka geçidini işgal etmişti. Rus]arla karşıIaş-
maktan cekinen Timur, Ryazan toprakJarrnı yağma et-
tikten so,nra güneye gitmişti. Mamay'rn Kulikovo ovasln-

mişti. Bu sonuncu]su hemen tamamryle yağma edilmiş ve
Şerefeddin Ali Yezdi'ye göre, Timur'u,n emrine,dayanarak

r Nizameddin Şami, Tauer baskrsr, 161. s. - V. G.Tiesenhausen, a. y., II. e., 121. s.
! V. G. Tiesenhausen, a. y., ff. c., 1g0. s.:j PSRL, XI, Nikonovsk. Ietop., 189. s.
l Balçimkin veya Balcimin, Volga'nın sağ kıyısında bulunarı,

A]tın ordu şehirlerinclen biridir.
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_Vüslümanlarr ayırdıktan sonla' aürali "cihadrn }ılrcr"na
terk edilrni,ş, yani öldürülmüştü.1

Timur, Azak'tan Kuban'a yönelmişti. Şerefeddin Ali
Yezdi'nin anlattığlna göre, Çerkez|er Azak ile Kuban ara-
sındaki otlaklarr yakmışlardr. Timur'un at]arr 7 - 8 sün
süre ile tam anlamryle 1'emsiz kalmışlardı. Buna öfke]enen
Timur, Çerkezlerden öç almak maksadıyle ıbütün ulus]a-
ı:ının talhrip edilmesini emret,mişti. Şerefeddin AIi Yezdi
Cerkez adıyJ,e kimi kastediyor? Çerkez adrnın topilayrcr
bir taıbir oJduğu anlaşrlıyor. Burada Çerkezlerden başka,
cliğer dağ ,kavim,Ieri de vardı. Aşağı Volga alanında tayin
edilen yolu birdenbire terk eden Timur, Dağıstan'a yö-
ırelmiş ve burada Kuli ve Tavus adrnda iki dağ kalesin^i
sarmrştı; Timur'un fikrine göre, bu kalelerin hAkimleri
ona karşı gizli entrikalar çeviriyorlardı. Kartal yuvalarına
i;enzeyen bu kaleIeri ele geçirebilmek için Timur'un lbaş-

buğ olarak lbüyük ibir zekA ve kahiliyet göstermesi, asker-
lerin de büyük şahsi yararl*lar göstermeleri gerekiyordu.
lfimur'un balhadırları, kayadan kayaya uzatılan merdiven-
}erin yardlmıyle Tavus kalesine doğru inip çıkıyor4ardı.
-rIiılrayet kıüyük kayıplardan sonra kaleyi fethetmişlerdi.'
I(aleleri fethettikten ve hAkimlerini öldürdükten sonra,
'I'imur Kuzey Kafkasya'da 'Simsin bölgesine yürümüs ve
lıurada da birçok kaleler almıştı.

Timur'un 1395 klşında Hacı Tar,]ran (EjderlıAn) ve
Saray Berke'ye yaptığı seferin lrikiyesi öze]likle ilginçtir.
-l'imrrr niyetlerini saklamıyordu. Bu yılın yaz aylarrnda
'I'erek kıyılarrnda'n il<açan Toktamrş'r takip ederken yap-
tığı birınci seferinde, Saray Berke ve Ejd,eıhan'r tahrip
ı,tlcrıeyen Timur, şimdi Altın ordu var'lrk ve hAkimiyeti-
ııin lbu iki büyük merkezini kesin olarak yıkmak maksa-
,lıylc büyük bir ordu ile yürüyordu.

Sert bir krş bastrrmış, Volga buzla kap,Janmıştr. Hacı
' I'lı ı'lı an, y a,lnl,z rrmak tarafindaı ele geçirilebilirdi. Şereferl-

I V. G. T'iesenhausen, a. y., II.
1r V. G. Ticsenhausen, a. y., II.

ll]J. s.; Şcrefcdcliır Ali Yczcli' 181 -1tj2. s.

180. s.

Njzamcrldin Şanıi,
C.

C.
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din Ali Yezdi'ye göre,1 şehir yalnız karadan sağlam sur-
Iarla gevrilmişti. Kulelerle talhkim edildiği anlaşılan kale
duvarlarr, rrrrıağrn bir ucundan başlayaraık öbür' ucuna
kadar lbütün şe]hri sarıyordu. Irmak tarafinda duvar yok-
tu. Burada şehri silAıhlı ıgemiler koruyordu. Irmağın huz
tutmasıyle şehre hu en zayıf tarafrndan girmek kolaylaş-
mıştı. Bu sebeple, Hacr Tarıhan ahaliısi ka]ln buz parçaları
keserek, lbunlardan ,duvar örmeğe başladı. Örülen kısım-
lara gece su döküyorlar.dı. Şerefeddin Ali Yezdi'ye göre :

"Bu suretle yüksek hir [,duvar] yapmışlar, şehir surlarını
lıu ,duvar]a birleştirrnişler ve bir kapı yapmrşlardı. Ger-
çekten bu, güzell bir yapıdır; bu sebeple, burada hikAye
edilmiştir.'"

Timur şe,\rin durumu üzerine etraflı bilgi alıyordu.
Yazın burada biraktıği bir emi'rine - Örner Taban - selh-
rin yönetimini vermişti. Ömer Talban, kalantar Muharn-
met'in düşmanca entrikalara kalkıştlğını Timur'a ha,ber
vermişti. Timur ordusu il,e Hacı Tarhan'a yaklaşınca, adr
geçen kalantar Muha,mmet onu karşıilamağa çlkmlştl. Ti-
mur onu yanrna almayarak, Pir Muıhammet, emir Cenan-
şaıh ve ibaşkalarıyle birlikte iSaray Berke'ye göndermiş ve
or'du ile Volga'yr gecerken kalantarın buz altına atrlmasrni
onlara söyleııişti. Bu emir gerçekten yerine getirilmişti.

Sağlam Surlallna rağmen, Hacı Tar'lran mukavemet
göstermişti. Timur önce şeıhir ahalisinin hayatrnı korumak
iqin vergi kesmiş, sorrra ordusunun şdhri yağma etmesine
müsaade etmişti. Ayrrlmadan önce lbütün ahalinin şehri
terk etmesini emr,ederek şe,lrri yakmıştı. Ejderlran'ı yakıp
yıktıktan |sonra Saray Berke'ye yürümüş, fakat mukave-
metle karşllaşmarnlştı. Hacl Tarhan gibi, Saray Berke
de Timur askerleri tarafindan tamamryle yağma edilmiş-
ti. Tahrip edilen Altın ordu haşşelrrinin ateşe verildiği ve
büyük bir kısmınrn yandığı anlaşrılryor. Timur'un seferin-
den (takriben) 450 yrl sonra Saray Berke harabeleri alanrn-
da kazilar yapan Teı:eşçenko, şehirde bir yangınrn izlerini

I V.G.
: V.G.

'Iiesenhausen, a.
Tiesenhausen, a.

y., II. c., 184 - 185. s.
y., IL c., 184. s.
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bulmuştu.' fimur ordulsu 1395 - 96 kışında elde ettiği

serveti, o Zarrrarıa kadar hiçbir yerde i'loulamaıııştı'

Aşağı Volga',da ve civardaki bozkırlarda bu yıl kış
o kadir ağır olmuştu ki birçok bölgelerde hayvanların
büyük bir lısmı ölmüş ve yiyecek maddelerinin fiyatları

çlkmıştı. Örnek olarak, 1 man darl 70, lıir koyun 25o ke'
bek dinanna satrüryor'du. o zamana kadar bu fiyat hig işi-
tilmemişti. Kebek ettiğini

biliyoruz. Birçok yapılan

taksime istinaden le israf

ettik]erini söylemeğe iüzum var mrdır? Aksi ]halde, iilke_

]erine dönerken açlıktan ölei}oilir]erdi.

Timur'un 1395't'e Toktamrş'a karşr kazandığr zaİerin

örremi ibüyüktür. 15 yıl içinde AItın ordu'ya mukaddera-

tını tayin eden iki büyük,darbe vurulmuştu. 1380',cle KuIi-
kovo ovasrnda Dimitriy Donskoy'un Mamay'r yenmesi o

kadar önernli bir darıbe idi ki karlşıklılçlar]a da sarısılan Al-
tın ordu, eski kuvvetini toplamak imkA'nınr brılamamlştı'
Altın ordu'yu canlandrrmak teşebilıüsü, enerjik Toktamlş'-
ln şalhsında Cuçi ulusu ordusurrun sol kanağından, Ak or-
c'luldan çıkmıştı.

Altın ordu hikin.:iyetinin Maveraünnehr'in zirai böl_

geleri ve rne,deni şehirleri için teşkil et-

tiğini takdir e'den Timur, ikinc ' Bu dar-

beden Sonra Altın ordu ikinci durumu-

na düşmüştü.

1395'te Timur'un Toktamrş'r yenmesi, Ejder'lran'ın

ve özellikle Altın ordu haşşeıhri Saray Berke'nin talrrip
cdilerek yakrlmasr, orta Asya, Giineydoğu Avrupa ve

tiusya bakrmından önem'ii hir olay teşkil eder' Ryazan
topraklarlnr yağma eden Aksak Timur, Toktamlş'r yen_

lr.kı", farkrnda olmaksrzın Rusya'ya yardrm etmiş, fakat
tuttımuyle Ruslar arasrnda kötü ibir ıhatıra ıbrrakmıştı'

t V. V. Grigor'ev,
v r'ıy-ı,alinııx Saraya. JMVD'

Çatırexletnie arxeologiçcsI<ic puislii
1847, 9. kitap.
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S. Solov'ev'e göre :, "Timur'un kazandığr başarrdan
Sonra Altın ordu, Moskova prensi için uzun süre tehlike
teşkil etmekten çıktı; t2 yıl içinde kronikçiler, Tatar hir_
likleri ile Ryazanlrlar arasrnda yapıdan üç sınır çalplşma-
sından söz etmişlerse de, ıbaşarr çokluk Ryazanlılar tara_
fından kazarulmrştr."

I S. S o l o v'ev, İstoriya Rossii, 1,
1029. s.

kitap, I - V. c., 2. baskı,

DöRDüNCü BöLÜM

Edige ve Altrn ordu hAkimiyetinin sağlamlaştrrrlmasr
yolunda ikinci toşebbüs

1380ıde Kulikovo ovasrnda Rus]arrn kazandrklarr ta-
rihi zafer, Altın ordu için ciddi hir dar{be teşki'l etmiş
rze bundan Sonla Altın ordu {kesin bir çöküntüye sürük-
lenmişti. Toktamrş'rn Altın ordu'ya eski kudretini kazan-
dırnıak teşdbbüsü verimsiz kalmıştı.

olaylar arasr'ndaki tarihi münasebetleri araştrrrrken,
Timur'un 1391 ve 1395'te Toktamrş'la yaptığı savaşlarda
kazandığr ilıaşarrları, yalnız Maveraünne]hr'in hüyük kay-
nak]arrna ve Timur'un asker'lik ve teşkilAtçrlık alanrnda-
ki kabiliyetine atfetmek doğru olmaz. Bu başarilarr her
şeyden, önce Rusların Kulikovo ovasrnda kazandıklarr hü-
yük zaferin kolaylaştırdığr rnuürakkaktrr. Timur, Tokta-
mış'la giriştiği mücadelede başka Savaşlarda olduğu giı}ıi

yalnız büyük bir ganimet el,de etm,ek gayesini göz önüncle
tutmuyordu.

olayların dikkatle araştırrlmasl sayesinde, Timur'un,
Altln ordu'nun Kırlm, Kazey Kafkasya ve aşağr Voılga
.qibi zengin alanlarının ekonornilr önemini kökünden yık-
mak gayesini takip ettiği anlaşılır. ibn Ara;bşah, Timur'-
ı-ın Altın ordu'yu yıkmaslnr pek canlı bir şekilde tasvir
cdiyor: "Elde ettiği eşya,larr ahp götürmüş, [bütün] gani
ılıeti dağıtmış, yağmaya müsaade etmiş, ahaliyi öldürırıüş'
t,sirleri kesmiş, ıhayat şar'tlarrnr değiştirmiş ve ele geçir-
ıliği para, esir ve malları alıp götürmüştü. onun öncü'leri
..\zak'a kadar i,lerlernişler,di; Saray'ı, Sarayçuk'u, I{acı
'l':ır.han'ı ve [bütün] hu alanr yıkm]Ştl.'"

' V. G. Tiesenhausen, a. y., I. c., 466. s. (Rusça tcr-
. iiıııe).
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Ancak, ibn Arabşah bu m'esele üzerine geniş tafsilAt
vermemiştir. XIV. yüzyılın sonllna ve XV. yüzyllın ilk ya_
rlstna ait Arap ve Acem tari,hçilerine horçlu olduğumuz
birtakım haherlere göre, Timur Krrlm ve Kefe'yi yağma
etmişti., T(efe kuşatmasr 18 gün sürmüştü. Araı.,a fueyZarar Vermişti. Şerefeddin Ali Yezdi'nin anlattığına g6re.
Timur, Azak'ı aldıktan sonra Müslümanların sair a;ha]ıden
ayrrlarak serbest brrakılmasınr emretmişti. Brı emre göre,
Müslüman olmayanüar ciha'dın (din savaşı) kıIıcına tesıim
edilerek evleri yakllıp yağma erlilmişti.,

Altın ordu'nun o zamanki başşehri Saray Berke,ninağr surette tdhrip edildiğini biliyoruz. Yine aynı Acem
yazaflna göre, Timur, Saray]r ateşe vermişti.3 Bu ]halıer,
Tereşçenko'nun yaptığr kazılarla yiz yıl önce teyit edil-
ırrişti. Kızey Kafkasya a,lanlarr, öze]likle Macar şehri ve
Çerlrez topraklarr da ciddi surette tahrip edilmişti.

Volga boyundaki üvek ve Ejderhan (Haci Tarhan)
şehirleri de böyle bir akıbetle karşıüaşmıştı. Bütün brı
olylara ilAve olarak, Doğu Avrupa ıIe orta Asya ve Çinaraslnda A]tın ordu yoluyle yapıIan kervan ticaretinde
büyük rol oynayan HAiizm ibaşşehri ürgenc,in 1388'de
banbarca talhrip edildiğini de kaydedince, tablo tamaynıyle
anlaşılır. Timur, Avrupa ile Çin arasrnda Iftrııı, aşağı
Volga ve HArizm yoluyle yapılan kervan ticaretini yıı<ma_
ğa çalışıyordu. Toktamış'rn hezimetinden Sonra bu geniş
vb zengin alanda pazarlarla birlikte üretim de kesin olal
rak gerilemeğe başlamıştı.
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XV. yüzyılda Güneydoğu Avrupa'da İıulunmuş iki
Venedikli, Josafo BariJoaro've Ambrogio Contarini, 'bu ge-

rilerne üzerine çok değerli ve güvenilir lraberxer vernris-
lerdir. J. Barbaro 1436'da ve sonraki yıllarda Azak ile trj-
derlran arasındaki bozkırlarr z\yarıet etmişti. Ejder'han,
(taıhrnin edilcliğine göre, 1395'te) Timur tarafından tahrip
edilmesine kadar ipek ve Joalrarat ticaretinde büyük lıir rol
oynamıştır. Ma]]ar iburadan Azak'a (Tana) gönderilir ı'e
oradan da gemilerle Italya'ya sevk edilirdi. BarJoaro'r'a
göre, XV. yüzyllın 30 - 40. yıllarında bu ticaret sona ermiş
ve Avrı-rpa malları Uzak Doğu'ya Suliye yoluyle gönderii_

mişti.' Venedikli A. Contarini bu a]anlarr ta'tıminen otuz
yıl sonia ziyatet etmişti. 7476'da Ejderıhan'ı ziyaret 'eclen

Contarini, Josafo Baribaro'nun verdiği tafsilAtı bütün]e- -

miştir. Bu devirde Ejderlhan evlerirrin gösderdiği qirkiıl
ma:rıizaıay: beiirterek, eskiden burada büyük binaiara
rastlandığını, fakat bunların ancak ilraraheleri kaldığını
zikretmiştir. Şdhii ahalisinin ifadesine'dayanan Contarini,
Ilj,derhan'rn ticaret alanındaki ününden söZ eclerek,

Azak'la yapllan geniş alım satrm faaliyetini ibelirtmiştiı'.'

Toktamış 1li95'te Terek'te büyük hir lhezimete uğra-
clıktan Sonra en sadık adamlarından kuru]u küçük bir grup_

la sak]anmıştı. Şerefeddin Ali Yezdi'ye göre, Bular ülkesi-
ne kaçmıştı.3

Bu yer adr altrnda ıhangi üIke kastedilmiştir? Bular
kelirnesi bazan I(elar, yani Lehistan anlamına gelir; fakat
vazmalarda "Bulgar" kelimesi yerine yanlışlıkla bu şek-
lin yazıtrdığı da düşünü]ebilir. Bu meseleyi contexte'in yar-
ılımryle halletmek gerekir. Bu yerin "karanlrk]ar ülkesi"
cevr'esirlde bulunduğu yoüundaki kayrt sayesin'de, Brı]aı"

L Bibiioteka inostrarrnıx pisateley o Rossii, I. c.' S. Peter-
llurg, 1836; İ. Barbaro, 94. s. (İtalyanca metin), 56. s. (Rus-

l;it tercüme).
j A. Kontarini, a. y., 169. s. (italyanca metin), 90-91'

)i (RuSÇa tercüme).
:l ŞeIef eddin Ali Yezdi, I. c., 756. s. Kalküta.

\'. G. Tiesenhausen, a. Y., II. c., 178. s,

. Şerefeddin Ali Yezrli, a. y., Bibliothecal. c.,762-763. s. (Bakınız: V. G. Tiesenhausen,
r:., 180. s.).

,, Şerefeddin A1i Yezdi, a. y., 775. s.'I'iesenhatıSen, a. y., II. c.. 185. s.

Indica,
a. y., II.

_V.G.
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tabiri ile Bulgar ü]kesinin kastectildiği kesin olarak anla-
sı]aibilir.

,Toktamrş'rn 1395'te Cuçi ulusunda hAkimiyeti ele al-
iılak için giriştiği teşe]bbüsler üzerine kaynaklarda ,}riçbir
halıere rastlanmadrğnr acınarak söyleye,lim. Ancak, ener-
.jik 5raradılışh Toktamrş'rn ibu defa da rnağlfıbiyete katlan-
rılayaralr, Cuqi ulusu ta]htını elde etme'k maksadlyle yeni
ktir.vet]er toplamağa başladığı göze çarpıyor. Timur, (firi-
ae1.doğı-r Avrupa topraklarrnr almak maksaclınr göz önün_
cle tutmuyordu. Bu sebeple, birçok taraftarları ibulunan
aŞağ Vo]ga a]anınrn kazanılmasr, Toktamrş için ciddi hir
nresele sayrlmaz'dr; fakat liman şohirleri ve ticaret lrayatı
bakımlndan üıüyük bir önenr taşıyan Kırım, birçok güç_
liikler doğurmuştu. xIV. yüzyılın sonunda ve XV. ynzyl-
lıiı ilk yarısrnda Mrsrr'da yazı|an Arap tarıiJrlerincle, Tokta_
ı-ı-l]s'ın 1396'da Krrım'a yaptığı bir sefer üzerine önem]i
bir ,haber vardlr. Al - Askalani'ye göre, Ir. 799,da (yani
5.X.1396 ile 23.IX.1397 arasrnda) Toktamış'ia Cenevizliler
ara'sında büyük bir mu,harehe yapılmıştı., Başka bir Arap
l'azall - ilbn - al _ Forat 

- f(1111n'fla çıkan olaylarln tari-
l'ıini açıklamıştlr. ona göre, Toktamıj Kefe ,,hökim,, ine
kalşı sefere çıkmıs ve 7,7 mart 1396'da şehri sarmrştı.2

Bu iki yazara göre, Kefe lbu srada Cenevizlilerin elin-
ctre bulunuyordu. Cenevizliler, Timur'un A]tın ordu'yu tah-
r'ip etmesinden sonra hüküm süren karışıklık ve anarşi
q'iinlerinde Kırrnı hikimiyetini el,lerine almlşlardı.

Toktamıs'rn Krrrm seferinden Rus kronikleri cle söz
et'ler. Nikonovskaya letopis'e göre, ,,Bu yıl [6906 : 1398]
iqinde Büyük ordu hanı TaktaBrış Deniz boyu şehirleriylesal.aşmlştr."' Derıiz boyu şehirleri altında Kırım'rn yu-
karlda zikredilen kıyı şdhirlerini anlamak gerekir. Yalnız,
Iiı-ıs kroniğinde 1396 5,erine 1398 tarihi veri]miştir. Bu.

rV,G.
ıııc1in), 457. .;.

:V.G.
ııe1 in ) , lj64. s.

]I PSRI,,

Tiesenhausen, a.y., I. c., 451. s.
(Rusça tercüme): Al-Askalani.

Tiesenhausen, a. y., I. c., 352. s.
(Rusça tercüme) : ibn_al-Forat.

7, XI, Nikonovsk. letop. 162. s.

(Arapça

(Arapça
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Toktamış'rn Klrım'a karşı yaptığı yeni bir sefer midir,
yoksa sefer tarihinde hir yanlışlık mr vardır? Bizce, bu-
rada bir tarih yarı,lışlığı vardır. Krrrm seferinin tari']ri me-
selesini bir yana lorrakalım. Toktamrş'rn Kırrm sef,eri onı-rn
Altın ordu'da hAkimiyetini sağlamlaştır,mağa başladığml
ispat eder. Toktamış'rn o zaman Kefe'yi almağa Ve onlr
lıir süre elde tutmağa mrrvaffak otrduğu düşünüleibilir.

Semerkant'ta Timur'un sarayrna gönderilen ve L404'-
Le oraya Varan Kastilya (Ispanya) elçisinin notlarrna gö-
re: "Edige Kefe şehrine ihücum etmişti; çünkü Totamiş'iıı
iığlu onunla Savaşarak ülkeye büyük bit zarar vermişti;
sehir a]ıalisi Edi'ge ile barış yapmrş'lar, Totamiş'in oğlu ise
'|'amurbek'in yanlna kaçmrştr.'"

Toktamış lourada kazandlğı ba,şarrdan yararlanama-
ıiııştı. Altın or,du'da Timur Kutluğ gibi ciddi ve şanslr bir
ı'ı|kibi ortaya çlkmıştı.

Timur Kutluğ han, Timur hanın oğlu idi.' Timur
I(utluğ'un prens (oğIan) sıfatıyle Timur'un sarayrnda
ilk defa o]arak ortaya gıktığı günün kesin tarihini bilmi-
yoruz. Timur Kutluğ, ancak Timur'un Toktamış'a karşı
giriştiği askeri harekAtın ilk günlerinde faal ilıir rol a,l_

ırıağa başiamıştı. Nizameddin ]Şami, Timur Kutluğ'u ilk'
ılcfa olarak 1390'da Timur'un Toktamrş'a karşı yaptığı
sc.fer münasebetiyle anmrştrr. Hocent (Sırder-ya) rrmağrnr
;1cçtikten sonra Ti,rrrur, öncü olarak Timur Kutluğ oğlan,
l(ünçe oğlan ve Şeyh Ali lba]hadır ile bir]ikte büyük bir
lıiıIik göndermişti.3

Şerefeddin Ali Yezdi'ye g'elince, Şenefeddin Timur
l(tıtluğ'un adını, ilk defa olarak, ih. 790'da (:1388), yani
iki yırt önc,e, Timur'un Kongrat soyundan gelen Sufi sü]1-
lıı.sine hağlı HArizmşah Süleyman'r Toktamış'a yardrm et-

' ]iyui Gonzales de K l a v i x o, Dnevrıik puteŞestüya ko
ılvtıı'u Timura v Samarkand v 1403-1406 gg. İ. İ. Sreznevskiy
lı.ır:ümesi. S. Peterburg, 1881' 342. s.

:j V. (;. Tiesenhausen' iı. y.' II. c., 63. s. _ Muizz
;ıl-iınsırlı fi şacarat salatin mogul ac]lı eserin yazarını lıilmiyoruz.

:] Nizarncddin Şaıni, 'Iaucı'bıısl<lsı, Pıu]ıa, 112-l1i]. s_
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tiği için Cezalandlrmak üzere HArizmıe karşı yaptığı sefer
münasebetiyle anmrştrr. Yukarıda olduğu gibi, Timur
I{utluğ burada da Künçe oğlanla birlikte ortaya crkmıstrr.

Bundan sonra Timur Kutıluğ oğlanın Mangıt ilı,oyuna
bağ'lı Ak ordu emiri Edige (trdigey) ile birlikte faaliyette
lıulrınduğunu görüyoruz. Timur Kutluğ iie idike arasrnda-
ki iş biriiği uzun sürmüştür. Yine Şerefeddin AIi Yezdi'-
nin anlattlğrna göre, 1391',de (19 ocak) Timur, Toktanıış
Irana karşr sefere çrkrnca, emirılere yoıl bilen krlavuzlar ta-
yin et'mişti. Timur Kutluğ, I(ünıçe oğlan ve Idike öZbek,
Timur'la ibirlikte yola 'çıkan ordunun rnerkezinde kılavuz-
Iuk yapıyor1lardr.1

1391 seferinde hu üç Ak ordu ,emiri Timur'un hizme_
tirıde kalarak, muhtelif görevler almışlardl. Timur'un
Kunduzça'da kazandığı zafiet sonunda Toktamış kaçtlğı
Vakit, bu sonuncusunun kendileri için artık bir telrlike
teşkil etmediğini ve Cuçi ulusuna 'döndükten sonra giiçe_
be aristokratlarr arasrnda uygun bir siyaset takip edelbi-
leceklerini anlayınca, yurtlarrna dönrnek için Timur'dan
müsaade istemeğe başladılar. Yurtlarrna gidereık illerin,i
(kabiılelerini) top'layacaklarrnr ve bütün servet Ve hay-
vanlarryle Timur'a iltihak'edeceklerini söylüyorlardl. An_
cak, ıbu vaatler onlarrn gizli niyetlerine uymuyordu. Mü-
saade a]ınca kendi işlerini görmeğe başlayarak, talrtr Ti-
mur ll(utluğ'a vermek t eş ebibüsün,e,giri ş tiler. C enıgiz'soyun-
dan geldiği cihetle, Tirnur Kutluğ Cuçi ulusu tahtlna cıka-
)ıilirdi.

Ne 'Timur Kutluğ, ne ldike geri döndü ; yalnız Künçe
oğlan' sözüne sa'dık kaldı; fa,kat aşağıda göreceğimiz gibi,
ıbir süre Sonra o da'Timur'u terk etti.

1 V. G. Tiesenhausen, a. y., fI. c., 159. s.
f eddin Ali Yezdi, I. c., 499. s.

] Nizameddin Şami, a. y.,725. s.-V. G.
hausen, a. y., II. c., 118. s.; aynca !71-772. sayfalara
(Şercfeddin Ali Yezdi'nin hikiyesi).

- Şere-

Tiesen-
da bakınız

EDIGE

Bu emirlerin Timur'dan hile ile uzaklaşmaiarr yolun-
daki ıhikAyeye lbn Arahşah'ta da tesa,düf edilir.1 Yalnız,
Ibn Arakışah bu 'hikAyeye sadece Edige'nin adınr karrstrr-
mrş Ve hi'kiyeye edebi bir süs vermiş veya ilou olayla ilgili
olarak teşekkül od,en bir menkıbe},i tespit etmiştir. Timur'
un 1395'te Toktarnrş'a karşı giriştiği se,ferıde Timur Kut
Juğ'ı-ın ne yaptığrnı bilmiyoruz. Yalnız, Timur Kutluğ''un,
idike'nin (Edige'nin) teşvikiyle Toktamış'rn 1395 mağlü-
biyetinden yararlanmaya kalkışarak, Altın ordu ta]lrtına
eıkmak maksadıyle enerjik hir siyaset takiıı ettiği murıak-
kaktır.

.Aıltın ordu'da 1395'ten sonra gö'r,düğümüz olaylar üze-
rine Rus ıkronik]erincle pek bol tafsilit vardrr. Rus kaynak-
larrnda, araslra' lhiçbir ,doğu yazarında te,sadüf edilmeyen
Jıirtakım haherler de göze carpar. Rus kroniklerinde ,gör-

düğümüz tafsilAt bazan ]hayrete değer. "rskentler anoni_
mi" rıe göre, dalra Tirnur Kutluğ tahta ,çıkmadan önce,
Toktamış Litvanya prensi Vitovt'un yanrna kaçmıştı.'?

Ancak, Toktarnış'rn I-,ıitvanya'ya kaçrnasr ve Timuı:
Kutüuğ'un Altın ordu ta*ıtına çrkmasr üzerirıle kronikleı:d]e
daha açık hir tablo çizilmiştir. 1396 - 1398 yrllarında Tok_
tamrş'ln Altın ordu',dan ayrrlan Kırım'ı almak maksadiy-
]t, mücadeieye giriştiğini yııkarrda görmüştük. 1ts98'dg
Toktamrş, Ryazan pr€nısine elçi göndermişti. Ilk zamanlar-
da Toktamış'rn işleri üıiç de kötü gitmemişti.'

Ancak, Altın ordu'da ıhikimiyetini yerıiden kurrnak
iqin sarf ettiği gayretlerin en verimüi bir gününde "ansl-
z.rn" 'Toktamış'a "Temir Kut uy adlı bir ilran hücum etmiş,
lıüyük kıir muharebe yapıImış ve çok kan dökülmüştü. Ve
'lemir Kutluy han Toktamrş haru yenerek Volga Büyük
()rdusunun tahtına çıkmıştı; Toktaırıış han Litvanya'ya
I<açmıştı."o

t V. G. Tiesenhausen, a.
tr V. G. Tiesenhausen, a.

ıin)' 133. s. (Rusça tercüme).
i' Nikonovsk. letop., 1,67. s.

'A.y.

y., f. c., 467 - 469. s.
y., II. c., 238. s. (Farsça me_

27r
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Toktamış, Kiev'de Vitovt'un yanlna hütün ailesiyle
birlikte gelmişti. Vitovt onu güler yüzle karşılamrstı; çün-
kü onun kuwetini kendi siyasi emelleri için ku[lanmak
istiyordu. Timur Kutluğ, hasmrnrn Litvanya prensinin
yanrnda ,cleğer]i bir konuk olarak ka,Imasınr sükünetle
karşılayamazdı. Yeni AItı,n ordu ıhükümdarı, Litvanya'da
kendisine karşı bir komplo hazlrlandığrnl biliyor ve bunu
her ne palhasrna olursa olsun suya düşürmek istiyordu.
Bu seİbeple, hemen ertesi yıl (1399) Litvanya prensin,e el_
qiler gönderdi: "B,enim düşmanım Toktamrş hanr bana
teslim et. onun hayatta kalmasına ve senin yanında ya-
şamaslna tahammül edemem.'',

Vitovt,bunu re'ddetmiş ve onu,doğrudan,doğruya savaşla
tehdit etmişti. Gerçekten, Altın ordu'ya karşr sefere çrk-
ırıak için asker toplamağa ıbaşlamıştl. Bu sefer, onun Ta_
tarlara karşı yaptığı üçüncü seferi teşkil ediyordu. ilk
sefer, 1397'de Don rrmağr vadi'sinde, ikinci sefer ise 1İi98'de
Dnepr boyunda başarr ile sona ermiş, fakat Tatarlar ciddi
bir mukavemet göstermemişlerdi. Kronikçi, Vitovt'un
planları,ndan söz ettiği srrada, övünen Litvanya prensine
aşağıdaki sözleri söyletmiştir : "Tatar yurdunu al.ııağa gi-
deceğiz; Timur Kutluy hanr yeneceğiz, onun devletini ala-
cağız ve onun s'ervet ve ınülkünü payJaşacağ|Z, ve ordu'da
onun tdhtına 'Toktamrş'l oturtacağız, ve Kefe, ve Azak,
Ve Klrrm ve Aztarakan Ve Yayık ordası ve Deniz iboyu ve
Kazan bizirn oılacak ve hizim hanrmrz olacaktır.''s

Vitovt'un, Toktamrş'a yaünız Altın ordu'yu ,değil, Ya-
yrk Ordusunu, yani Ak Ordu'yu da vermek maksadrm ta-
kip ettiği, yani Toktamış'ı vassal olarak bütün Cuçi ulusu-
na han yapmağa çalıştığl hu sözlerde'n anlaşrlıyor. Vito',4
bu surettre {bütün ,ordu'yu ılrikimiyeti altrna alrrıak hayali-
ne kapılmıştı; fakat bu gayeye erişrnek ,için gereken kuv-
vete sahip değildi. Vitovt'ila Toktamış arasındaki ,,dost-

luk'' Ve Timur Kutluğ'un Tatarlarıyle girişilecek müca'deil,e

tA.y.
r Nil<onovsk. letop., 772. s.

EDIGE

Lizerine Moskova ile temas edilmemişti. Vitovt, Moskova'ya
karşı birtakım enıeller besliyor, Moskova prensinin kur'ıe-
tini azaltmak ve Litvanya topraklarınr Rusya ]resa|bına
kuvvetlendirmek istiyordu. Büyük ve bol silahh bir ordu
toplayan Vitovt, 1399'da Tatarlara 'hticum ederek Vorskla
ırmağr boyunda kamp kurmuştu.

XIV. yüzyrılrn sonu, Litvanya ve Rusya'da ordunun
lıteşli silflhlarla teıqhizinde kesin bir rol oynamıştrr. Niko-
ııovskaya letopis'in pek anlamlı'bir kaydını verelim : "Vi-
tovt, Vorskola ırmağrnın ,öbür kryrslnda kamp kurmuş, ta-
Iikalarda birçok silAh ve tüfek ve topla bekliyor,du.''1

Timur Kutluğ'un, Vitovt'un büyük ordusundan kor-
karak rnuharebeye girişmeyip barış teklif ettiğini |kronikci
;ınlatryor. Bu sırada Timur Kutluğ'un yanlna Mangıt bo-

1'ıına bağ"lı emir ldike gelmişti. Yukarrda adı geçen Edj-
l1e, Timur Kutluğ'un koı"kusunu yenmeğe muvaffak ola-
ı'tık, onun harış teklifini geri almrş ve Tatar]ar için elve-
ı'işli ibir durum yaratmıştr.

Altln ordu askeri kuvvet],erinin başına geçerek,
Vrırsk]a kryrsında Litvanya askeri kuvvet]eri ve Toktamış
lıirliği ile savaşa başılamıştı. XV. yüzyıl Leıh tarihçisi Dlu-
ı1ıısz'a göre, Toktamış'ln birüiği tlrirkaç bin Tatardan teşek-
kiil ediyordu.' Vitovt, Alma'nilardan bir tahurluk bir yar-
ılııır görmüştü.' Zafer, Timur Kutluğ ile E,dige tarafina
l1t,cmişti. Vitovt'un or,dusu iboz,guna uğramrş ve kaçarken
r'lığma edilmek üzer,e gaıliplere büyük bir ganimet bırak-
ııııştl. Kronikçiye göre: "Tatarlar karnpı ve talikalarr ve
liil'ekleri ve si]ih]arı Ve toplarr almışIar ve büyük bir ser-
r,ı,t' altrn ve gümüş kaplar ele geçirmişlerdi." Vitovt, Tok-
llıınış ve Almanlar kaçmışIardı. Tatar]ar onların peşine

A. y., 173. s.

J. Dlu gosz, Dziejow Polskich, II. c., 495. s. I{rakow,

,S rı u l e r, Die Go.Idene Ilorde. 1943, 138. s.

I ri(;t*
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ı Nikonovsk. letop., 174. s,
2 V. G. Tiesenhausen' a. y., Ir. c., 237. s. (Farsça me-tin)' 133. s. (Rusça tercüme).
, Şerefeddİn AIi Yezdi, rr. e.,6K.ve müt. s.a Ryui Gonzales de Klavixo, a. y., S41 _342. s.

EDIGE 275

Ancak Edige, Vorskla mağlübiyetinden sonra 'Tokta-

lrrrş'] Iahat ibrrakmryor' onu adrm adım takip ediyordu'
jıbn Arabşalh'a göre: "gA[r lbirisi' gAh diğeri galip ge]mek

suİetiyle hirbirleri}ıle 15 defa savaşrırşlardı'' Nilrayet
on altlncr çarpışmada Edige kesin olarak galip gelmiş ve

Toktamış "öldürülmüştü.'"

O zaman idike'nin askeri ibakrmdan ne rkadar kuv-
vetli olduğu Clavijo'nun ifadesinden anlaşrilryor: "Edige
()rdusunda iki yüz binden fazla atlıı Vardı.":r

iskender anoniminin Toktamrş'rn ken'di eceliyle öldü-

ğünü belirtmekle aldanıp aldanmadığlnr loilmiyoruz' Her
ne olursa olsun, Rusya'ya Ve Maveraünnehir aüralisine bu
]<adar kötülükler yapan Toktamrş, 140'5 yılr ocak ayrnda
()trar'da Timur'a eiçi gönderdikten sonra' tar'ih sahnesini
]<esin olarak terk etmişti.

Rus tariihçiliğincle Edige eskiden beri en dessas ve

lıaris Altın ordu &ıükümdarr olarak tel6]kki ediılir. Bu te-

]ıkki, xIV - XV. yüzyıl Rus - Tatar miinaselbetlerinin en

ıleğerli Ve en zengin kaynaklarrna, Rus kron'iklerine da-
yanlr. "En değerli ve en zerlgirı" o arak Rus kroniklerini
l<ahul ediyoruz; çünkü ,doğu (Arap ve Acem) kaynahları
lius - Tatar münasebetlerind'en hemen hem'err hiç söz et_

llleyerek, Edige'nin faaliyetinin'ilk ve son devresi üzerine
lıiılgi vermekle yetinrniş, ya|nız Altın ordu'nun durumtı-

l)u Ve Altın ordu ile orta Asya ve Kafkasya arasrn'daki
ıııLinaseıbetleri göz örıünde tutrnuştur. Doğu ıkaynaklarr-

ıııl-ı Edige'ye karşr hiçbir sernpati gösterrneyerek' onun

r'ıırrliği sözü tutmadığınr ispata çalrşrnalarr dikkate değer.

litı bakımdan İbn Arabşah hir 'dereceye kadar istisııa
l'ı|il<jbilir. Timur'u hiç serırneyen lbn Araibşailr, onun bütün

1 V. G. Ti'esenhausen, a. y., f. c., 470. s.

! V. G. Tiesenhausen, a. y., f. c., 471. s. - Sofiy-
,lilı.ylr vloraya letopis'in verdiği bilgiye göre, ToktamıŞ'r Şadibek
l,1()6'<lır Sibirya'da öldürmüştü (Vr. c.' 133. s.).

u ftyui Gonzales de Ktavixo, a. y., 341. s.
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düşmanlarıni ,hak verrrıeğe hazıı:dı. Gercekten, tarih bi]i_rninde Edige üzerine başka ibir tablo çizileme4 ur.rt, ornyandan onun i'dea]ize editdiğini g,örüyoruz.
Tarilr ısalhnesinde gördüğümü z Bdige,ye muvazi o]a-rak, Nogay menkıbesirrde de Edige uaı, ui. k;h;;.karşılaşıyoruz. Göçebe aristokratlarının gönlünü yapmakiçin tertip edilen ibu clestan, Edi;;;l" şahsiy,eti üzerinetarih_i 
_realiteye uygun hir fikir ,!.._"r.w. w. Barthold,ün 

-otec Edige,ya yazısında E,riigeüzerine dikkate değer fikir]er 
'J.air.. w. \^r. Bartholcl"Edige'nin şaıhsiyetini idealize etnJten ,rat kalmıştır.ona göre, menkrbe,den uzaklaşlır.rı. tari]he dayanılacaiı

rak sadakatsizliği kabul edi-
zdığı gibi, ,,Edige, Urus ilanı
(Eıbülğazi,nin ortaya sürdü-

mur t ar ih i,, a.,, 
",.ffi ffi ş::İ "t ;"":;i.", H, : #İ,Ş"il il;kestikten sonra' Toktam ş'a iltihak ar-iş,,,, fakat sonra-dan ona tekrar ihanet etmiştir.

< Urus handan kaçtığınl ve
s-efere çıktığnı haher *.J;İI'H"*l"j,TT':''r}Jluj(: 1376'- 1377) Urus lranın oğiu rott"tıy. iıle yaptığımuharıebede bozguna uğrarnış ,:" trçr-ştr."

EDİGE

Bu sırada Edige ile Toktamlş arasrndaki dostluk mü-
nasebettreri bozulmamıştr. B,undan sonra Edige 1391'e
kadar Timur'a hizrnet ederek Toktamış''la yaptlğ nrüca_
dele'de ona yardım etmişti. Yukarrda gördüğümüz gıh|
'foktamrş'ın yenilmesinden Sonla Edige, Timur Kutluğ
ve Künçe oğlan ile lbirlikte, lh1kimiyet emellerine kapıla_
r'ak hile ile es,]ri yurduna kaçmıştı. Edige'nin enerjik bir
şaıhsiyet olduğu muhakkaktır. Vakit kaybetmeden Altın
ordu'nun yönetimini fiilen ele geçirmek çareısini arıyordu.
Cengiz sülAlesine mensup olmadığı için tahta çrkamayaca-
ğrnı lbiliyordu. Bu sebeple, Urus ıIranın torunu Timur Kut-
luğ oğiani ]<ukla olarak talrta oturtmak istiyorcltı. ibn
Arabşah'a göre, "sultan unvanlnl alamazdr; eğer buna im-
kAn olsayrlı, [bütün] ülkeıleri fet,]reden Timur kendisin-i
fbehemehal] sultan i]in ederdi. o zaman [idigü] bir sul-
tan 'seçerek başşelhirde onu lran iildn etmişti.", Rogojskiy
Ietopisec, bu yolda daha açlk bir dil kul,lanmrştrr. Kronikçi,
Edige'nin A]tın ordu'daki durumunu ]bakmlz nasrl tasvir
ediyor: "Bütün prensleri mağlüp etmiş ve ülkeyi kendi
cline geçirmişti. istediği hanı tahta oturtalbiliyordu.''"

Timur Kutluğ'un h. 800 (:1397 - 1398) tarilrli yar-
Jığı, Edige'nin Cuçi üIusundaki durumunu kesin olarak ta-
yin etmiştir: "Timur Kutluğ ,sözüm: sağ [ve] sol kanat
oğlanları, tümen ,beyi Edige ile bin, yiz ve on beyleri.'',,
Iiu suretle, yarlıktan onun. bütün Cuçi ulusu ordusunun
liasbuğu olduğu anlaşılryor.

Şimdi Timur Kutluğ'un yönetimine dönelim. Altın
()rdu'dan bize kadar gelen birkaç yarlık arasrnda onun
varllğ'lnın önemli bir yer tuttuğunu biliyoruz. Timur Kut-
lıı.ğ'un, saltanatınr'n ilk yılında, h. 800'de (- 1397-1398)

ı V. G. Tie.senhausen, a. y., r. C., 469-470. s.
r I'>sJlL, XV, Rogojskiy letopiscc, 179. s. _- Rogojskiy lcttı_

;ıisı,<:'in }Jrlige'yc iıil hikAyesinc edebi bir şekil veren Nil<onovskay:ı
lı'llı1ıis'tlc I,)tligc iq:in hcmcn hemcn ilynr iIiıdcyi l<uIl:ınmış-
l ıl' ( 206' s. ).

]' A. S il ııl ().y l ıı v i ı'., Ncsl<ııl'liıı ptr1ıı'ıvtıl< lı yiıılll<tı 'l'i_
ıılııı'- |itıllııgiı. lzı'. Altiı<l. Nııı.ık' l1)ltJ. l l22. s.

^ ' -!.u.Tavriç. obŞç. ist., arxeolog. 
.Ieropol', AgZ7, 7g_23. s.

ı A. y., 21. s.
3 V. G. Tiesenhausen, a. y.,I V. G. Tiesenhausen, a. y.,nıetin: Şc.refeclclin Ali Yezaı, i.

i 6tnogr., I. (58) c., Sim_

I. c., 423. s.
rI. c., 148. g. - Farsça
c., 277. s.
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Verdiği tarhanlık yarlığını kastediyoruz. Yukarrda zikredi-
len bütün karışıklııklarla ingili olarak, Altın ordu devletin_
de önemli hir gerileme başlamışsa da, ailraliden türlü türiü
vergi ve mükellefiyetler toplayan ,devlet mekanizmasr faa-
liyetine Son vermemişti. Birçok araştrrrnalara konu teşkil
etmis olan |bu yanlığın mulhteviyatlnl Ve tariıhi önemini bir
yana blrakarak, yalnız bir meseleye d,eğinmek gerekir.
Bu yarlrk, Sudak gevresinde yaşayan Hacr Bayram oğlrı
Muihammet adlı bir toprak satıibine verilmiştir. Yarlıkta
vgrilen tarhanlrk, nesilden nesile intikal eder. Tarhanlı]i
hakkını kazanan toprak sahibi, devlete verdiği vergi ve
mükellefiyetİ,erden muaf tutulur; çiftçilere gelince, çiftçi-
ler, evvelce dev]ete verdikleri bütün vergileri toprak sa)'ıi-
bine veririler.

Bütün MoğoI devletlerinde olduğu gibi, vergi ve müı-
kellefiyetler, çiftçiler için çok ağırdı. Vergilerin srralan-
masr bile, Altın ordu'nun sosyal tarihini ıbirçok baklmlar-
dan aydınlatabillir. B'urada '1bağ vergileri'', "ambar re-
simleri", "harman ücretleri'', "ark yasakları'', işlenmiş
tarlalardan alrnan "kalan" vergisi, alım satlm resimleri.
'ldamga resiml,eri'', "tartr ücretleri", "yol vergileri'', arailıa
vermek, "konak", "erzak" ve ttyem" temin etmek gi,bi mü-
kel,lefiyetler, "olağanüstü vergitrer''... sayrlaibilir. Altln or-
du dev],etinin yerleşik ve nre,deni ahalisinden alrnan vergi-
]erin ne kadar ağlr bir yük teşkil ettiğini aniatmağa'lüzum'
yoktur.

Esasen, Altın ordu'nun Kırım. Bulgar gibi medeni
bölgelerinde yaşaya'n yerleşik ahaliyi Altın ordu yönetinıi
ne ıbağlayan ş,ey ne idi? Yerleşik aıhali, ,dil ve din bakım-
]arından yabancr olan ve daima cdbir ku]lanarak kendisini
istismar eden tıu h1kimlere karşr nefreitte,n başka ibir şe;-
duymuyordu. Altın ordu'nun kuvveti Ve göçebe aristok-
ratlarl arasındaki birlik 'devam ettiği sürece etnik teşek-
kül ibakımından ayrrlıklar gösteren alhali kolayca yöneti-
livoı:du; karışıklıklar çıktığı ve ordusu yenilmeğe başladığı
sıracla, l'atar - Moğol hikimiyetine yabancı kalan kabi;]e
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ve kavimler, bu mağlübiyetleri sevinçle karşrlıyorlar v'e clu_

rum]arrnr düze]trnek ümidiyle orrdan ayrllryorlar'dı.

Timur Kutluğ'un (fiilen Edige'nin) iktidarr ele a'[-

masryle Altın ordu kısa bir süre için yeniden kuvvetlen-
mişti; f,akat'bu, sölen bir ateşin son alevini teşkil ediyor_
rlu. Eski kudretinin gölgesini 10 - 15 yıl için toplayabiimek
ma'ksadıyle Altın ordu, tarih boyunca tatbik ettiği şiddet
ve tedhiş usullerini seferiher etmek meoburiyetiyle karşı-
laşmıştl. Şahsi karakteri sayesinde, Edige bu yolda geıriş

bir faaliyet göstermişti.

Kronikqiye göre, "Edige bütün ordu'da ilıüyük bir
prens icli; ktıvvetli ve dinç ve qok Cesurdu.'" Ayrıca "l<u._-

naz Ve ,]rj]lekAr'" olduğu anlaşı an Edige, gayelerine eriş_

ııe]i icin ılriçbir entrika ve kötülükten çekinmezdi.
Yukarlda ilıelirti'ldiği gilbi, XIV. yüzyllın sonunda ve

XV. yüzyılın ıbaşında karşıIaştığımız olaylar, son blr alev
teşkil ecler. Ne Edige, ne de onun tahta oturttuğu han,
tarihin ters gidişini değiştireibilmişti. Rusya ile Altın or-
tlu ayrr ayrr yollardan yürüyordu. Rus prenslikleri, cla-

ğınlk bir ha]cle bulunmaklla beraber, artlk üretim kuı'ı'et-
]eri bakımlnclan ibüyük bir gelişırıe göstermişler'di. Rus

şeıı'irlerinin büyümesiyle birlikte zanaat ürünleri de art-

nrlştl.J
Bütün ıbunlar, ülke içinde alım satım faaliyetinin de_

rinleşmesine ve sağlamlaşmasrna ve komşularla yapılan
ticaretin artmasına yardım 'ediyordu. Rusya, artlk ekono-

nıik bakımdan krrwetlenmiş, kendi ihtiyaçlarınr ]<arsıla-

nrağa haşlamrş, başka kavimleri So)/madan ve baskı yap-
ma'dan kendi kaynaklarına dayanarak geçiııini sağılayacak
tlııruma ge|lmişti.

Söyledik'lerimizi teyit etrnek için sadece i]ii öncm]i
tılay verelim. Her halde, askeri teknik bakınrından lius_

I Nil<onovsk. letop., 173. s.

" A. Y., 206. s.

:| ]i. A. Ilrlııılrov'un llcn-ıcslıı (ll'Cvncy Rusi (l!)'ltJ) lııllı
.lt'ı'li t.stlı'iııc lıııl<ınız.
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ya Tatarlar.dan yüksek hir düzeye erişmişti. 1399'da Vi_
tovt'un Vorskla'da Tatarlarla yaptlğı muhare'beyi anlatrr_
ken, Litvanya or.dusunun askeri teknik bakımlndan yük-
sek bir düzeyde bu'lunduğunu lbelirtmiştik. Rusya da ,böyle

bir askeri tekniğe ma]ik buılunuyordu. Yeni bir örnek dalra
verelim. Edige "TVer' prensi lvan Mihayioviç'e prens Bu-
]at ile prens Erikliberdey'i göndermiş ve top ve tüfek gibi
siü6;hlar alarak Moskova'ya ge.Im,esini emretmişti.',, Bu
olay 1409'da geçmiştir. Yiiksek askeri teknik, selhir haya-
tlnın ve zanaatlarrn gelişmesi ile ilgilidir.

ilginç kıir dlay daha Vardrr. XIV. yüzyılda ve XV.
5ztizyılın başlanglcında Volga'da ge,miler Tatarlar tarafin_
dan değil, Ruslar tarafindan yaprlır ve irlare edilirrli. Ni-
konovskaya letopjs'e göre, 20 temmuz 14071de ,,TVer'
prensi Ivan Miihayloviç Volga'da gemitrerle ordu'da Şacli-
bek (rana gitti.": XIV. yiizyılrn sonu ile XV. yüzyılın başın-
cla Avrupa, Rusya ile birlikte kültürel gelişme bakımlndan
Doğ'rı'yu geride ,bırakmağa ibaşılamıştl. Altın ordu ise 4riç-
bjr zaman Doğıı'nun ileri bir lbölgesi sayrlamaz.

Yukarlda izalr edildiği gibi, Timur seferinclen Son]:a
Aitın ordu şelrirleri, zanaat ve ticaret ibakım]arrndan ke_
sin olarak gerilemeğe yüz tutmuştu. istilrsal ]<uvvetleri
dağılmış, devlet hazinesi anca]ç yağma ve ibaskı sayesinde
tutunabi]mişti. Rusya'dan farklı o'larak, A,ltın orc]u ida-
ı-esi ile ahali arasında ılriçbir iq münasebet kurulamamrş,
Türk - Moğol gögebe aristokrat]arl arasrnda kavgalar bit-
me'mişti. Bu şartlar altlnda feoda] Rus prensliklerinin mer-
keziyetçi bir devlet halinde birleşrneleri, AItın orclu'nun
dağllması için kı-ıvvet'li bir amil teşkil ediyor ve Rusya'nın
tarilri g,elişme,si kolaylasıyordu.

18 şubat l405'te, soğuk bir klş gecesi Timur, yukarr-
rla adr geçen otrar'da, Çin'e karşr giriştiği sefer esnasrnda
ölnıiiştü. Korkunç orta Asya hükümrlarının ö]ümü, ön

I PSRL. XI, 209. s.

- A. y., 201. s.
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Asya tariihi bakımından çok önemli kıir olay leşkil crlcr.
Timur devletinde karışlklıklar çıkmrş, "Timur'un mirası''
için feodaller arasrn,da mücade]eler kıaşlamıştı; bu durum-
da artık lhiç kimse Doğu Avrupa işlerine karrş'rnamıştı.
Timur'un ölümünden Sonra Maveraünneh'ir'de A,]tın or-
du'ya yeni bir darıbe vuracak'hiç kimse çrkmamrştı. Ayrü-
ca "Timur'un mirasl" için yapınan mücadele ile ilgili ola-
rak, n4averaünnehir''de çıkan karrşıklıklar sayesinde, Edi_
ge birkaç yıl için Hirizm'i zaptetmeğe muvaffak olmuştu.
Abdirrezzak Semerkandi'ye göre, Edige, Hdrizııı'i 1406'-
da zaptetmişti.'

Timur'Lın lıa]eflerinden biri olan jbüyük ibilgin Uluğ-
bek (1409 -7449), bilindiği gibi, Ak ordu ve onun talep-
leri ile dalri başa çıkamamıştı. AItın ordu devletini tasfiye
etmek görevi, şimdi tamamıyle Moskova Rusyasına 'düş-

ıiıüştü. XV' yüzyılda bu önemli görev Moskova tarafın-
<lan yerine getirilnrişti; ancak, Tatarlardan tamamıyl'e kur-
tıı]mak için henüz birçok engelleri yenmek gerekiyordu.
l}un]ardan 4ironolojik bakımdan Sonuncusu olarak, enrir
[,]dige'nin Rusya'ya karşı yeni Soyguncu aklnİarl yapmak
icin Altın ordu'yı-r canlandrrmak maksadıy'le giriştiği te
sebbüs zikredi]ebilir. Kroniğe göre, 1400'de "ordu'da Te-
ıııir Kutluy han ö]dü ve ondan lsonra Volga Büyük ordusu
talltına Şadiıbek çrktı."'

Timur Kutluğ'un lrükümdarlık ,devri üzerine doğu
vtl Rus kaynaklarırrda verilen lraberler nümizmatik veri-
ltlriyle teyit edilebilir. Timur Kutluğ, ordu e] - Cedid'de'
Slıray'da, Belad Kırım'da, Saray el - ıCedicl'de, Hacı Tarilan'-
,llı, yani bütün Altın ordu a]anrnda lı. 800 - 802'cle
( l:}97 - 1400) para hastırmıştı.

Yukarrcla anrlan "fskender anonimi" (Muineddin Na
ı;ııızi) Timlır Kutluğ'un ölümü üzerine dikkate değer il-ıir-
l;ıl<ım bilgiler vermistir: "Tinıtır Kutluğ o kadar qr-ık ic'i-

| \' G. l'icscnhausen,
lııı,lirı ), l93. l;. (Rusçlr tercünıc).

'' Niliıınıır"sl<' lctrıp., 1tJ3. s.
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lı. 1ı., IL c:., 2|iı\. s. (l'tıı'sçiı
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yordu ki bir defa uzun bir sarhoşluktan sonra uyanma-
IDlştı.''r

Crıçi ulusunda karışıkhklar çıkmış, Edige, Ceng.iz
nes],inden yeni bir han aramağa ftiaşlamış ve Kutluğbek'_
in oğIu Şadibek'i bulmuştu., Şadilbdk, hükümdar o]arak

günde öImüştü.c Edige, elçilerle Şeyh lbra,him'den Şacli-bek'in iadesini istemişse de, Derb,ent emiri buna müs ade
etmemişti.?

Yazılr ,kaynaklarda ve Rus kronikl,erinde verilen ha-
berlere göre, Şadibek 1400,'den 1408,e kadar hüküm sür-

1 V. G. Tiesenhausen,
bal<ınız).

! V. G. Tiesenhausen,
ıı-ıetin), 133. s. (Rusça tercüme).3 V. G. Tiesenhausen,
nietin), 133. s. (Rusça tercüme).{ Nikonovsk. letop., 201-_202.5 V. G. Tiesenhausen,
metin), 133. s. (Rusea tercüme).6 V. G. Tiesenhausen,
ıııetin), 134. s. (Rusça tercüme).7 V. G. Tiesenhausen,
ır-ıetin), ]34. .s. (Rusça tercüme).

S.

a.

a. y., II. c., 63. s. (Muizz'e

a. y., ff. c., 238. s. (Farsca

a. y., II. c., 253. s. (Farsca

y., fI. c., 253. s. (tr'arsca

a. y., II. c.' 238. s. (FarsÇı

a. y., fI. c., 238. s. (Farsca
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yrh recep aylnda (: 23.xII.1405 - 21.I.1406) HArizirı"i
ele gegirdiğini lıildiriyor.

Şadibek tarafrn-dan Kafkasya'da bastrrılan paralaı'

çok dikkate değer. Şadibek, Derüıerrt'te ve Bakü'da para
ba'strrmıştr. Derbent paralarl h. 811, 813 ve 815'te bastı_

rilmrştr. onun hııracla para 'bastlrmasr, Altln ordu'da ilıaş-

ka bir han bulunduğu devirde bile kerıdisini onun kanı-ılli
lrükümdarr saymağa,devam ettiğin'i gösteriyor.

Nikonovskaya letopis'e göre, Altın ordu'da Şadibeli'-
in yerini Bu]at Sa]tan aimrştr.' Kronik, onun menşe'i üze-

rine hiçbir şey söylememiştir. Şerefedd'in Ali Yezdi'ye gö-

re, Şadibek'in oğlu olan Bulat,' daha doğrusu Polat, cloğu

kaynaklarrnda Po,]at ,han a,dry]e tanrnrnıştır. E'dige, Altın
ondu'nun kudret ve prestijini yıkmak için büyük bir ga1-

ret göst,ermiş ve Tatarlar tarafından tecrübe edilmiş biitün
usullere müracaat etmişti. Bulat Sd]tan (Polat han), Rı-ls

prensrlelinin eskiden olduğu' gibi ordu'ya ge]erek hükiiııı
sürm'ek için Lıanların elinden yarlıklar almalarrnr, hedi1'e-

ler getirmelerini, ara,larrndaki anlaşmazlrklarr'halletııek
için en yüksek makam o]arak A'ltın ordu hükümdarlarına
müracaat etmel,erini istiyordu. Örnek olarak, Bulat Sal-

tan'ın (Polat [ranın) sa]tanatlnın ilk yılında, yani 1407'cle'
jr.an Miıhayloviç Tverskiy iıle Yuriiy Vsevolodoviç Tverslil-v"'

araslndaki hüyük Tver' prensliği davasına bakılmıştl; han,

ılalıayr ,birincisinin lehine halletmişti. 1408'de ,Bulat Saltaıı
Litvanya'ya karsr sefere çıkmıştı. Çok geçmeden Aitın oı'-
tlu'cla Moskova'ya karşı hir sefer için ihazırhklar yapıldığı
siiylenti]eri Rusya'ya gelrneğe başlamlştı. 1409 yılı kasılır
ayrnda "ordu'dan Moskova'ya kıir Tatar gelerek prens \'tı-
siı]iy Dmitreeviç''e: 'or,du prerısi Edige senin yurdunu za}]-

tetmek istiyor' demişti.'"' Gergekten bir ay sonra, 1'[ül1)

.yıIı ara]ı]< ayrnda' E'dige'nin emri altında bulunan 'btiyiik
lıir Tatar ordusu Rusya'ya hücurn etmişti. IıJdige ile ilıiı -
liktc kumandan ısıfatryle dört prens ve ordu'nun en SC('

I Nil<onovsl<. lclop., 202. s.

I V. G, Ticscnhauscn, a. Y., 1'lti, s.

, I'SRL, Xr, 205. s.
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kin emir,leri de gelmişti. Nikonovskaya letopis'in bu sefe_
re talrsis edilen sayfaları çok ilginç ve değerlidir. Edebi
bakımdan esaslr o]arak işlerıen bu hikiye, derin bir,yurtse-
r,erlik ideolojisi taşımaktadrr. Ancak, edebi şek}i, onun gü_
venilir bir kaynak olarak değerini aza]tmaktadır. 1556 sı-
ra]arrnda yazılan Nikonovskaya letopis'in 1409 olaylarrna
ait ilikAyesi, Rogojskaya letopis'e 'dayan'maktadır. Brı kro-
rrik, zaman bakımından araştırdığr'mrz devre yakındır. Bu-
na rağ'men biz Nikonovskaya letopis'i göz önünde tutmayl
terci]r ediyoruz; çünkü ,Jıu kronik, ola54arı dalra açık bir
clil ile anlatmlş ve Rogojskaya ,letopis't,e hikAye edilen
olaylardan başka, ibirçok güvenilir bütünl'eyici ilıilgi ver_
miştir.

HikA5re, kronikcinjn sadece Rusya olaylarlnr ileğil, Al-
tın ordu siyasetinin esaslarrnr da etraf]ı olarak bildiğini
gösteriyor. Tatar,hayatrnrn hirıcok özelliklerini bildiği,
Jjclige'nin 1409 seferine katılan Tatar prens Ve emirlerini
srralarken, Türk ad]arını tdliffuza yakın :bir transkripsi-
}Ionla yazmasrndan anlaşllryor. Bu transkripsiyona ait
birkac- örne]i verelim: knyaz' oibryagim Tinriryazev sın.
knyaz' Erikliberdey, Bulad cereviç v. b.

Edige'nin Rusya seferi, Ruslar için ağır bir imti,lıan
teşkil ediyordu. Tatar]ar büyük bir mer]-ıametsizlikle ya-
kıyor, yağma ediyor ve öldiirüyorlardı. Bu suretle, Tatar-
]arln kazandıklarr başarrlların, Rusların bir hir]ik kı-rrma-
irrrs o]ma]arlna' prens]er. arasında feodal kavgalarl çrkııa.
S]na \/e üıilekAr Tatar prensi Edige'nin Söz ve vaatlerine
son derece itimat 'etme]erine dayandığı anlaşı.lıyorclu. Yok.
sa Rusya askeri bakımdan zaylf sayılamazdı. Kronik, tra-
.iik olaylar üzerinde bu hakımdan üzun uzun durarak bı.ı
.'olda derin fikit'ler iüeri sürmüştür.

'Iatarlarl kurnaz ve hilekAr po[itikacılar olarak tasvir
eilen kronik, onlara ismaili adını veriyor; çünliü bu devir-
cle, 5ıani XV. yüzyılda Tatarların lıAkinr sınlfı artık islAm-
lığı kabul etmişti.

Iironikci, onlarrn diplomatik usul ve Adetlerini bakı-
lıız nası] Lasvir erliyor: "Ismaililer icabettiği takclir,cle
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dalkavukluk ederler, hediydler gönderirler ve bu suretle
ktitü niyetlerini örtmeğe çahşrrlar, barrş vaat eder]erdi."'

Kroniğe göre' Tatar dış siyasetinin yukarıda be]irti-
len çizgileri, E'dige'nin siyasetinde en açık bir şekilde ifa-
de edilmiştir. Rus prensleri arasrndaki münase'lıet]er'i
esaslr olarak bilen Ve her rı'e pahasına o]ursa olsun Rusya'-
yı zayıflatrnak isteyen Edige, Moskova prensi Vasitliy Di-
mitrieviç'le o zaman Kiev'e ihikim olan Litvanya prensi
Vitorıt'u çarpıştırmak amacrnr güdüyordu: "Prens Vasiliy
Dimitrieviç'e karşr lbüyük, fakat salhte bir sevgi gösteriyor
Ve ona sık sık birtakım hediyeler veriyordu."'

Edige, Vasiliy Dimitrieviç'te Vitovt'a karşı lrustrmet
ı-ıyandırmağa çalışmrş, onu savaşa kışkırtarak ]Tatar ordu-
Sunun yardımını vaat etmişti. Moskova prensin'de'husrrmet
ı"ıyandrrmağa muvaffak olacağınr anlaylnca Litvanya pren-
sine gizli olarak bir elçi göndermişti: "Sen bana do'st ol,
ben de sana dost olurum. Moskova prensi Vasiliy Dimitrie-
viç başka ülkeleri almak istiyor. Bu prens senin toprak-
Iarrna da göz dikmiştir. Bana ve hana ,gümüş ve a tın he-
ıliyeler göndererek ordumuzun yardımryl'e senin toprakla-
ı'ınr aimak ve yakmak istiyor...''J

Edige maksadlna erişmiş, Vasiliy Dimitrievic Litvan-
ya'ya karşr sefere 'çıkarak o'na yardrma gönderilen Tatar
lıirliğinden yararlanmrştı. Litvanya ve Moskova prensleri
lırasrnda çetin bir müca'dele başlamıştı. Sonuq olarak, lrer
iki taraf qok kan,dökmüş, çok insan kayiloetmiş, birçok şe-
lıir ve köyler tahrip edilmişti. Yailnız Tatarlar kazanmrştı.

Eciige hununla yetinmeyerek b,ir darb'e ile Moskov:r
1ıı'cnsliğine Son Vermeye karar verdi. Vasiliy Dimitrieviç'e
.ytırriden'elçi göndererek "Bulat S,altan hanln büyiik ordu-
l;uyle Vitovt'a hücum ettiğini'' haiber verdi.n

t PSRI-, XI, 205. s.; Rogojskiy letopisec, 179. s.
: Nikonovsk. letop., 206. s. _ Ayrrca bakınrz: Rogo.jskiy

lı.lıı;ıiscc, a77 -178. s' 1922. _ İki metnin mukayesesi sayesinde
\ilt<ıntıvsl<aya letopis'in Rogojskiy letopisec'i hemen lıcmen ay-
ııl'ır ttıl<r'ırr]adığı anlaşılıyor.

' Nil<onovsk. Ietop., 206. s.
, A. y., 208. s.



186 ALTIN oRDlI',NUN ÇöKÜŞÜ

Edige, üri]e ile hu defa da gereken sonucu almış ve
1ıaklasan telrlikeyi l\[oskova pr,ensinin gözünden kaçrrmış-
tı. Kronikci, "ıbüyük prens Vasiliy Dmitreeviç'in ufak bir-
orclu toplamağa bi'le muvdffak olamadığınl" acınarak IraıIıer'
ı..eriyor.' Ansrzrn hücum eden Tatar ordusunun Rus top-
rak]arında yarattığr dehşeti tasvir ederken kronik, hiçbir
şeyi esirgememiştir. Prens Vasiliy Dimitrieviç, E,dige'nin
Rusya'ya karşr sefere çrkacağrnı hir ay önce,haher almlssa
da, Edige, Moskova prerısini ordusunun Litvanya'ya yörrel_
tileceğine inandırmağa rnuvaffak o'lmuştu. Birçok alanı]arı
tahrip eden Tatarlar, Moskova çevresine girmişler ve baş_

ş'ehri sarmak için ,]razır]rk yapmağa başlanıışlardr. "Prens
Edige Moskova şerhrine ıhücum etmiyordu; fakat her ne
pahasrna olursa o,lsun şelrri almak istiyordu. Tver' prensi
Iı,an Mihayloviç'e prens Bulat ile prens Erikılikıerdey'i
gön'dernriş ve top Ve tüfek gibi sil'A[ılar alarak Moskova'ya
gelrıılesini emretmişti.'' TVer' prensi ilranet etmeyerek Edi-
ge'nin taleplerini )ıerine getirmekten çekinnreğe çalşmlştı.
}{oskova kuşatılamamıştr. Edige'ye "bu srrada ordu'dan
Bulat Saltan handan elçiler gelerek, derhal geri dönmesini
Iraber ver'di,er'', qünkü yeniden "kargaşalrk" baş'lamrş,
Bıılat Saltan'r ö]dürmek ve Cengiz soyundan lıan tahtına
otrırmak isteyen ibir prens ortaya çlkmıştr.'z Edige, Moskoı'a
'Jiuşatmaısını kaldrmak ve 3000 ruble velgıi alarak ordtısuyle
Vdlga'ya dönmek rnecburiy,etiyle karşıIaşmıştı.

Doğu lkaynaklarr, beklendiği giıbi, E,dige'nin 1409'rla
Rrrsya'ya yaptığı seferden jhalbers,iz kalmlşlardır. Buna
karşılık Altın ordu'dan Herat'ta Şalrruıh'a ilodr elçilik ku-
rulu gönderil,diğin^i lraher v,ermişlerdir. Bilindiği gibi,
1409'da orta Asya',da "Timur'un m,irasl" için yapllan mü_
cadele iıle İlgili karışıklıklar henüz sona'ermişti. Bu olay, or-
ta Asya tarihinde önemli bir yer tutar. 1409'da hu müca,de-
leyi kazanan Timur'un oğlu Şahruh, oğlu U'luğbek'le bir_
likte Semerkant'a gelmiş Ve Tirnur'un torunu olan Uluğ-
bek'e Maveraünnehr'i vermişti. Bu önemli olay dolayısly-

, A.y.
! Nikonovsk. letop., 209. s.
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]e Semerkant'ta büyük bir lbayram yapılmlştl. Abdiirrez-
zak Semerkandi'ye gör.e, Şahru)h Herat'a döndüğü vakit"
Polat ,hanın (Bulat Saltan'ın) ve ernir idigü bahadrrın
(Edige'nin) elçileri ona gelmişlerd,i. Edige i]e Po]at hana
aynr gözle ibakan Ah'dürrezzak Semerkandi' on]arın "Deşt-i
T(lpcak'ta ve Özbek ülkesinde hüküm sürdüklerini" kay-
rlediyor.' Şahruh, Edige'nin elçilerini doğu diplornasi idet-
]erinin bütün kura]larrna göre kabul etmişti. Karşılıklı ola-
l-ak hediyeler verilmişti. Altln ordu elçileri Şahruh'a sun-
a'urlar ve iran ve orta Asya saraylarrnda çok değer veri-
len haşka av kuşlarr takdim etmişler, Şahruh ,ise elçilere
"değerli kalpaklar ve kemerler" vermişti. Bundan başka.
J)olat ıhan ile Edige'ye de değerli ,hediyeler 'göndermişti.
A]tın ordu elçilerinin, Timur ve Toktamrş zamanından ]be-

ı'i kesilen münasebetlerin düz,eütilrnesi amaclnl güttükleri
lınlaşılıyor. Altın ordu'nun geçici haşarilarının o srrada ,do-

1luda yaptığı yankıyı anlamak için, Şalhruh'un Bulat Sa]-
llın'ln ve Edige'nin elçilerine, oğ}u mirza Muhammet Cuki
lııIradırla evlenmek üzere Altın ordu''da Cengiz soyrrn,dan
lıir prens aramalarrnı teklif ıettiğini söyleyelim.'z Büyük bir
iiıı kazandrğrnr Sanan Edige, ,dururnundan memnundu.
( )nun siyasi görgüsüzlüğü burada göze çarpar. Dış başarı-
llırına pek fazla kaprlmrş, Toktamrş'a tabi a'Ianlar,dan baş-
I<lı, XIV. yüzyllın 60. ylllarırrda Altın orıdu1dan ayrllan
llirizm'i ilhak ettiğini, Rusya'yr zayıflattığınl Vüe 1409
1410 ylllarındaki Şahru,h gibi Müslüman ,doğunun en bü-
viik lrükümdarlarr tarafindan sayıldığını sanmrştr. H.
g l]'de (: 1409 - 1410) ail - Me]ik az - Zdhfu Berkuk'un oğ-
lıı Mıslr sultanr al-Melik an-Nasrr Farac tarafin_dan Po-
l;ıi, ,lıana gönderilen elçilik kurulu ,da Edige'nin cüretini
;lı'tırl-ıııstı.3 A'ltın ordu'nun başarrsı zA,hiri idi. Çünkü 1409

I V.G.
lııı'I iıı ), 192. s.

:. V. G.
ıılı'liıı ), 192- s.

], V. G.
ılıı,liıı),.407. s.

Tiesenhausen,
(Rusça terciirne).

Tiesenhausen,
(Rusça tercüme).

Tiescnhauscn,
(Rusça tcrcüme).

a. y., Ir. c., 252. s. (Farsça

a. y., II. c.' 252. s. (Iıarsqa

a. y., I. c', ll97. s. (Aı'lıpı;lı
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faciasrna rağmen Rusya büyük bir hızla kuvvetleniyor,
A]tın ordrı içind,eki aylrrcr kuvvetler de artlyordu. Feodal
"kargaşalrık"lar deıram ediyordu. Eclige'nin başdüşmanı,
Toktamış ölmüş, fakat çocuklarr kalmıştı. Yukarıda anrlan
"Ml)izz" e göre,l Toktamış'ın muhtelif karr ve cariyelerin-
den 13 oğIu kalmıştı; bunlar arasrnda en hüyük otorite sa-
hj]bi olan Celileddin, kroniklerde Za|eni Sa]tan Tohtamlşe-
vi,ç adıyle tanrnmrştrr.

Moskova prensi Vasiiiy Dimitrieviç, Edige'nin Rus
topraklarrna yaptığı sinsi hücumdan sonra cesaretini kay-
betmeyerek mukavemet göstermeğe başlamıştı. Edige'nin
aldığı ıhab,erl'ere göre, "Toktamrş'rn cocukları'' I\{oskova'ya
kaçmlşlardı. Vasiliy Dimitrieviç'in )bu AItın orrlu prensle-
rini Edige ve Po]at lhana karşı ktıllanmak istecliği açıkça
göze ,çarpı1.ordu. FazJa olarak, Moskova prensi Altın ordtı
eılqilerine higbir değer vermemeğe başIamıştı. Nikonov-
skaya letopis'e göre, Edige Moskova'nrn bu hareketine da-
yanamamlş ve Toktamlş'rn çocuklarrnr geri istemekle ye-
tinrneyerek, Mcskova'nrn o]cilere ve Altın ordu tacirlerine
gösterdiği kötü muameleden de şikiyet etmişti. Eclige,nin
daha 1409 yılında yazrlmış mektuplardan lbirine kronikci
aşağı,daki sözleri atfetmiştir: ,,Hanın elçileri/le orrlu tacir_
]erine hakaret ediyorsunuz. Halbuki vaktiyle elçilere say-
gı gösterilir ve misafir]ere hakaret edilm,ezdi.''"

Kroniğin, Edige'nin mektuibuna atfettiği bu sözler
Moskova'nrn or,du'ya karşr acık bir mukavemet gösterme-
ğc başladığrnr arılatabilrir. Çok defa yersiz bir ihtiyatkirllk
ve lhatta hazen doğrudan doğruya kararsrz]rk gösteren
Moskova prensi, nihayet en ağır bir anda, yangln' tahri-
bat ve kıtlık yılında kesin bir durum almıştı.

Bu defa olaylar onun için elverişli bir şekit,de geliş-
mişti. Altın ordu'daki "kargaşalık'' derinleşmiş, Tokta-
mış'ın oğulüIarr, Crehleddin'in (Ze,leni Saltan,rn) yönetimin_
de yarüm için Moskova',dan Litvanya'ya, prens Vitovt,a
gitmişlerdi. Ab,dürrezzak Sernerkandi'ye göre, Polat han

V. G. Tiesenhausen, a. y., I.c., 62. s.
Nil<onovsk. Ietop., 209 - 210. s.

tsDIGE

(Bulat Saltan) 1410'da ölmüş ve Altın ordrı tahtına Timur
Kutluğ hanın oğlu Timur han çıkmrştr.' Ab'dürrezzak'a
göre, Timur han E'dige'ye karşr caplre almlştı.' Gayet kısa
olmakla ıberaber kronikte de ibu yolda kayıtlara tesadüf
ediılir : "Bu krş ordu'da Temir'han taürta oturdu Ve plens
Edige kactı.''3 H. 810 ile 816 (:1407 - 1413) arasrnda Po-
]at lhan adına para basrlmlştır. Ancak, onun 1410'dan son-
ra ,da ,lıayatta kaldığınr Sanmak doğru olmaz; qünkü ond'an

sonra gelen Altın ordu üıükümdarı paralarrnl lı. 813 - 814'-
te (- 1410 - 1412) ıbastırmıştı. Timur İranrn ayaklanma-
slndan sonra E,dige'nin Po at han adına para bastırmağa
clevam ettiği düşünülehilir. Po]at han paralarrnr Saray
el - Cedid'de, Bulgar'da, Bulgar el - Cedid'de, Orclu Kefe'de,
Azak el - Mahrus'ta, Hovarezm'de, ,Sarayguk'ta, Hacr Tar-
l-ıan'da ve Racan'da bastırmıştı.

Edige iile 'Timur han arasrnda yavaş yavaş rekailıet
başlamıştı. Bu Altın or,du ıhanınr da Edige taürta oturt-
muştu. Fazla olarak, yeni hana lkrzrnr Vererek onunla ak_

ı'aba olmuştu. "iskender anonimi" olayları bu suretle özet-
Iemiştir.' Ancak, Timur han göçeıbe aristokratlarının tevec_

cüihünü kazanarak, ernir Edige ile mücadeleye girişmişti. '

XV. yüzyıl doğu tarihçi]erine ve Rus kroniklerine gö-

re, ibu mücadelenin başlangıcında Celileddin kardeşleri ile
birlikte Cuçi ulusuna hücum etmişti (1411). "Bu yrl
l 1411] ,içinde Tohtamrş'rn oğlu Saltan (Zeleni Saltan - A.
Ya.) ordu uluslannr almış ve yağma etmişti'"5 CelAleddin'-
in başarısrnda Litvanya büyük bir ro1 oyna'mrştı. Tokta-

r V. G. Tiesenhausen, a. y., II. c.,253. s. (Farsct
ıııetin). 193. s. (Rusça tercüme). "İskender anonimi" Tiırnur hana
'l'imur sultan adını. veriyor (V. G. Tiesenhausen, a. y., II.
r., 134. s.).

j V. G. Tiesenhausen, a. y., If. c., 193. s.

:; Nikonovsk. Ietop., 215. s.
t V. G. Tiesenhausen, a. y., II. c',238-239. s. (Fars-

ı;:ı ıııctin)' 134. s. (Rusça tercüme).
ı Nil<onovsk. letop., 215. s.

19
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mIS'ın 1395 mağliibiyetinclen lsonla Ailiın orrlu'nurr hüyük
lıir devlet dlmaktan çıktığı yukarrda belirtilmişti. Edige
ılıirtaklm başarrlar kazanmışsa da. Iıikimiyetini sağlanıIaş_
tlramamıştı. Esas,en, ibu hasarıIarr ıher şey,den önce Lit_
Vanya ile Moskova araslnda hüküm süren ayrrlıklar kolay_
lastlrryordu. Eğer hu iki ,devlet XV. yüzyılın başlncla Ta-
tar]ara karşr yapılan savaşta |birieşmiş olsalardr, Edige
nruvaffak olamazdı. Vitovt tamamry'le ayrr bir istikamet
trrtuyordu. Tatarlara karsr bağımsız bir siyaset takip et-
meğe çalışıyor ve lrarı]ar araslnda dost]ar ve ihatta vas,sal-
]ar kazanmak istiyordu. Bu sebeple, başlanglçta Tokta-
mıS'l Ve oğullarını ve her şeyden önce CelAledclin'i enerjik
tıir şekilde desteklemişti. Edige devrinde, talrta çıkmağa
\ıe onu emir olarak ortadan kaldırmağa muktedir rakipler
peyda olduğu anlaşrlrnca, Altın ordu yeni karışıklıklara
sahne olmuştu. Bu karışıklıklara yabancr kuwetler de
koJayca müda]hale edebilirlercli. Vitovt ,da bunu bekliyor-
du. Altln ordu'nun artlk hüyük bir devlet sayılamayacağı-
nı acıkça anlamrş, Doğu Avrupa siyasetinde onun relrber-
]ik rolünü kayibettiğini görmüş ve Moskova'ya, yani Rus-
lara karsr beslediği emeilüleri gerçlekleştire{bilmek maksaclry-
]e Altın ordu'dan yarar,lanmağa karar vermişti. Vitovt,
planlarınr gerçekleştire{bilmek için Tatar,devletine muhtaç
olc{uğunu kıili;ıordu.

Bu sebepile. krsa hir süre Rusya,,da kalan Toktamrş,ln
oğ'ullarlnr ve her şe;rden önce CelAleddin,i tekrar Litvan-
ya'da görüyoruz. Vitovt on[arr Troki,ye yerleştirmişti.
Vaktiyle Vitovt A tın ior'du siyasetinde alet olarak Tokta-
mıs'r kullanmıştı. Şimdi hu rol Ce]6.leddin,e düşmüştü. Vi-
tovt, I47l'de tahta oturmağa bilıe muvaffak olmuştu.

Bu teşebilıüs derha,] sonuç vermişti. Spuler'in atlı ge-
çen eserinde, Litvanya - Tatar münasebetleri rneselesi et-
raflr olarak işlenmiştir. onun bdlirttiği gibi, Vitovt htr sr-
rada güney'de başarrlar kazanmrştı. Spuler'in anlattığına
göre, Vitovt Karadeniz kryısında bir kale Ve pazar kurırıa_
ğa bile muvaffak olmuştu.l Fakat Edige'ye dönelim. 1410-

, Srıuler, a. y., 149, s.

sonraCelA,leddin'in(Ze\eni'Saltan'rn)ürizmetinegeqmişti.
ve ibir 'düşman azalmrştr. Tiınur han
sürmüştü (1410 - l4].2). CelA'leddin,

,, "culay 
ba}ıa*" 

^3LT,},'#ffi}r Yerıilmişti' Abdür-

I' n anlatmrştr' Edige'
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ı V_ G. Tiesenhausen, a. y., II. c', 253'254' s' (Fars-

nıetiır), 193-194. s. (RusÇa tercüme)'
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yenildiğini sanarak tel6.şa kapılmadan ilerlemişti; o vakit
pusu kuran Edige ortaya 'çrkmrs ve kasırga gibi ona hü-
cum etmişti. Bu muhar.ebedıe Kaculay ötclürülmüştü. Edi-
ge birıçok esir ve büyük bir ganimet aldıktan sonra mızaf-
fer olarak Hirizm'e dönmüştü. Edige esirleri zincire vur-
muş ve onlarr 1391'de onarrlan ürgenç şe'hri ahalisine tes-
lim etmişti. Muhafizlara, lher kaçan esir için yalnrz onun
nöbetçisinin değil, ıbütün rna]ha]'Ie ]halkrnln öldürüleceğini
bildirmişti.' Şehir ahalisinin geçircliği korkuyu anlatmağa
lüzum yoktur. Bu olay lh. 815'te (:]412_ 1413) vuku bul-
muştu.

Edige'nin en güçlü günlerinde, Şahruh'un, onun elci-
lerine büyük bir saygr gösterdiğini ve lratta onunla akra-
balrk münasdbetleri kurmağa hazır hrr,lunduğunu yukarrda
görmüştük. Şimdi Edige'nin ünü sona erince, Şahruıh HA-
rizm'i Timur]uların ıhlkimiyeti altında bulunan topraklara
ilhak etmek maksadıy]e kuvvet göndermişti. HArizm'e ilıü_
yük kıir değer Velen Şahruh, buraya Uluğbek,in eski va-
sisi Şah Melik'in emrinde ikinci bir hirlik yollamıştı.
Şah Melik, Hdtizm için yaprlan mücadeled,e büyük bir ka-
biliyet ve siyasi iti,dal göstermişti. Edige ile oğlunrın HA-
rizm ve Ürgerrç'te kurdukları yönetim sisteminin zayıf ta-
raflarrndan (mükellefiyet ve baskr) yararlanarak ahaliyi
kendi tarafina çekmişti. Abdürrezzak Semerkan'di'nin an-
lattığna ,göre, "şehrin seyit, ıtıilgin ve mçmurlarr [onlarr]
lrediye ve armağanlarla karşılayarak, şehri [yani Hirizm
başehri Ürgenç'i] teslim,etmişlerdi.''z

Bu suretle, h. 816'da (:3.IV.1418-22.II.t414) Edi-
ge, mdhdut sayldaki arkadaşlarrna V1e nökerlerine dayana-
ra,k baskr yapmak suretiyle elde tuttuğu HArizm,,den çık-mştl

Edige'nin HArizm'i kaybetrnesinden bir yıl örıc,e,
Altın ordu'da yeni hir lhan değişikliği dJmuştu. Kroniğe

ı V. G. Tiesenhausen,
metin), 194. s. (Rusça tercüme).

2 v. G. Tiesenhauserı,
mctin), 195. s. (Rusça tercüme).

a. y., II. c.' 254. s. (Farsça

a. y., II. e., 255. s. (Farsç:ı
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göre, 1412'de "bizim zalim düşmanllruz Ze\eni Saltan Tarh_

tamışeviç, muhareıbede kardeşi Kirim Berdi tarafindan
vurulmak suretiyle öldü."'

Doğu kayndklarında CelAleddin'in öIümü üzerine hiç_

bir tafsilAta tesadüf edem'edim. Fakat Rus kroniğinin Ver_

diği bu haber, nümizmatik verilerle tamamıyle teyit edi-
lebilir.

Kerim Berdi A]tın ordu hAkimiyetini kesin olarak
cle geçirememişti; çünkü kardeşi Kepek hanın rekatıetiy-
le karşilaşmıştı. Doğu kay'nakları araslnda, XVI. yüzyll-
cla Farsça bir eser yaza:n Gaffari, IGpek ]randan söz et-
ıniştir.'

Spuler'e göre, Latin dilinde yazılaı Leh kaynaklarrn-
tla Kepek ıhana Betsabul adı verilir.' Birhirleriyle rekab'et
ı:den her iki [ran, Edige'ye karşr ürusumet duyuyor Ve ona
lıirçok güqlükler çıkarlyorlardı. Ne yazık ki 1412 ite 1419
lırasındaki devrecle E,dige'nin lrayatrn'da birçok karanlık
lıckta]ar kaliyor. Altrn ordulda hiılA. rol oynamağa devam
l,tlerek onun bir kıSmrna, be]ki de Kırlm'a rbile lıAkim ol-
ı|tıg=u anlaşllıyor. XV. 5'üzyılda yaşayan ve yukarrda adı
licqen Leh tarihçisi Jan Dlugosz, Edige'nin 1416'da Ki-
,'V'e Ve çevresine hücum ederek yakıp yağma ettiğini ilra-

tıtıı' ıreriyor.' IJzmanlarln fikrine göre, Dlugosz'un 'lraber-

lt'ı'ini ihtiyatla karşrlamak gerekir. Kontrol edilm'eden
ıııırın }rikA}esine inanılamaz. Manrafiıh XV. yüzyil tariürçi-
lı ı'jtrrle Edige'nin karrsr üzerine yine 1416'ya ait çok il-
liiııt' bir lhaber Vardrr. Al-Makrizi'ye göre, 1416'da Edi-
ı't,'ııin karısı, kendiısine kocasr tarafindan verildiği anlaşı_
lıııı l}()() ath j]e birlikte Mekke'ye lracca gitmek'üzere Şam'a
l|ı lıııisti.'' A] - Askalani. i]Ave olarak, Edige'nin ibu karlsı_

I t,sRL, Xr, 219. s.

' \/. G. Tiesenhaı-isen, a. y., II. c..271 s. (Farsçıı
ıııı.liıl)' 2l2. s. (Rusça tercüme).

S 1ı tı l c l', zl. y., 151. s.

l .J l) ltıg()Sz' ıl. y., IV' ıı., 1lJ2. s.

' V. (l. '|'icstlnIrlıııst'n, :ı. .v, I r'., 42ti s (Aı'lı1ıt'';ı

ıııı.liıı)"l l2 s. (Ilıısç;ı tt'ı'c[iırıı').
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nın Suriye kervanr ile hacca gittiğini söylüyor.' 300 atlı
nın refakatinde Lıacca gitmek için her lhalde ıbüyük bir lrA.-

kimin karrsr olmak gerekirdi. Bu olay, Edige'nin herhangi
bir hölgenin hAkimi olarak oynadığı önemli rolü göstere-
bilir. Bizim tahminimize göre, kırı bölge Krrrm olalıilir;
cilnkü AItın ordu'nun doğu bölgelerinden .300 atlı ile yola
cıkarak düşnran toprakıIarından geçmek telrlikeli olurdtı.

Jan Dlugosz'ta Edige üzerine Jllg'a ait bir ıhabeı
daha vardır. Leh tarilrqisinin ]ralber verdiğine göre, 1419'
cla E,dige Vitovt'a büyük hediyelerle ibir elçilik kurulu gön-
dermişti. Bu ıhediyeler arasrnda 3 ,deve Ve krrmrzr örtü]ü
27 gize| at da vardr. Edige kurula barış ve ittifak teklifinde
bu'lunmak görevini vermişti.'

Bu, Avrupa kaynaklarında Edige'ye ait son lıaber'dir.
Doğu kaynaklarrna gelince, ibu ka5maklar yine 1419lda ar-
tık Edige'nin ö']ümünden söz ederler. Burada iki hikiye
vardrr : İbn Araibşah ve al - Ayni. ibrı Arabşah, Edige'nin
boğulduğu yerden söz eder: "Klpçak hanlarr arasrnda karl_
sıklık ve anlaşmazlıklar devam ediyordu; nihayet idikü
yaralanarak batmrs, fakat ölmemişti. onu Sarayçuk'ta Se5-
hun rrmağından çıkarrnışlar ve kendi başına lbrrakmış'lar_
(tI. '

Yine Bilige'nin çağdaşr o]an XV. yüzyil Mısırlr Arap,
tarilrçisi aI - Ayni da]ra bol bilgi vermiştir. ona göre, Edi-
ge 1419'da Toktamrş'rn oğullarından ibiri, Kerimberdi'niıl
iilümünden sonra Edige iIe sık sık savaşan Kadirberdi tara-
fından öldürü,lmüştü. ilın Arabşa,lr'rn söz ettiği gibi, Jıu ola_
yın Sarayçuk'ta geçtiği anlaşılıyor. Kadirberdi ile karşıIa-
şan Edige, onun emri üzerine kllıçtan geçirilmişti.n

r V. G. Tiesenhausen, a. y., r. c', 457, s. (Arapça
metin), 545. s. (Rusça tercüme).

2 J. Dlugosz, a. y.,2fr. s.

:j V. G. Tiesenhausen, a. y., r. c., 473. s. - İbn
-{l'absah, Sarayçuk'un yeri meselesinde nasrl alr],anmrŞtır? Onuıl
hu yerleri bildiği muhakkaktır. Bilindiği gibi, SarayÇuk Yayı)<
tUral) ırmağrnrn güney kesiminde bulunuyordu.

I V. G. Ticsenhauscn, a. y., f. c.,
ılıl'liıı), I->j-ıZ- 55l]' s. üIttısqir lcrcümc).
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Büyük bir irade kuvvetine, enerjiye, şahsi kabili)'ete

salrip oian, ancak yaşadığı devrin siyasi şartlarlnı anlaya-

may.a.ak,tarihinoilıjektifgidişinebakmaksrzınAltınor-
au'ıraHmıyetini siyasİ entrika ve oyunlarla sağlamlaştır-

mağa çahşan hu kurnaz ve lrilekir adamrn hayatı' ibu su-

retle sona ermişti.

s. (Arıpç,
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Altın ordu'nun dağrlrşr
i

Yukarrda gördüğ-ümüz g1bi, Edige ,hayatlnrn son yll_
]arında srklntılr günler geçirmişti. Aı]tın ordu,daki karısık_
hklar gittikçe derinleşiyor, r,ekaıbet ederr ıhan,Ia. 

"rrrrid,duruma ıhAkim oları hükümdarr ıbile se,çmek güçIeşiyorrlu.
Gerqekten, Altln ordu artık hütün Tatar uluslarıni kucak-
layan lbirleşik bir ,devlıet sayrlamazdı. Iılk anlamıyle Altın
ordu artık sona ermiş, sadece Tatarlar ve Batu veya Şey-
ban süIileJerine, yani Altın or,du'ya veya At ordu'ya men
sup üranların Tatar uluslarr kalnrıştı. Altın ordu ırıitt -darlarr arasrnda trdige, Doğu Avrupa',da es]ki Tatar h6ki-
nriyetini, son olarak, fiilen gerçekleştirmeğe muvaffak o]-
muştıt. Timur ]ran i]e CelAleddin arasındaki nrücadelerlen,
ü'ani 1411 - 1412ıden sonra Edige de siyasi ro]ünü kaybet_
mişti. Tatarlar l-ıenüz ııedeni komsu]arrnl _ Rrısya , Lit-
\/anya ve Le]ristan _- rahatsız edecek kaclar kurıvete sa-
Jrip bulunuyordu.

Altın ordu'bu karışıi(lrk ve si5rasi anarşi yıIlarınrla
yerleşik, zirai böJgelercie nüfuzunu gittikçe tayuea;yorau.
Yukarrda gördüğümüz gibi, Ildrizm Uluğıbek devrincie
ikinci defa olarak Altın orclu hanıIarrndan ayrıImıştı. Bun-
dan sonra Hdrizm'i tekrar illrak etmek fırsatı bulunama-
mıstı. Köy ekonomisi a]anında ciddi bir gelişme gösteren
Hdrizm'de geniş bir allm satım faaliyetine sahne teşkil
eden büyük ticaret şe4rirleri kurulmustu. orta Asya;ya,
iran'a, Moğolistan'a ve Çin'e giden kervan yolları bu zen-
gin ve merleni böIgeden geçiyordu. H6,rizm,in Timurlula-
rın eline gecmesiyle ibı-ı ticarete son verilrnişti. Hal]buki
Edige'nin Tiııur devrine kadar han hazrresine ve Altın
ordu tacirlerine büyük kazanç sağlayan hu ticareti can-
Iandırmak istediği an;laşılıyor.
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Venedikli gezginlerin - Josafo Baribaro (1436) ve

Anı}ırogio Contarini (|476) _ yukarıda srralanan gözlem-

leri, Volga şehirlerinin 1395 Tirrıur akınından sonra lriç
gelişme göstermediğini anlatıyor. Esasen, srk sık savaşla-
ra, mücadelelere ve komplolara sahne, teşkil eden aşağı

Volga havzasında her'hangi bir gelişrne bek]'enıemezdi.

Sık sık bir ilrandan başka bir hana geçen Krrrm 'da buna
benzer şartlarla karşılaşmıştı.

Şehir lhayatrnın yıkılmasl ve medeni h,ölgelerde zirai
taaliyetin aza]masr ile ilgili olarak, bu sıralarda AItın or-
ılu,devletinde göclebe çewe,lerinin kuwetlendiği muhak-
t<a]<tr. Bu durum karşrsrnda, muhtelif Tatar uluslarlnln
,scfleili baş kaldırmışlardı. Bozkuda her şeyderı önce Cen-

1,iz soyundan gelien pİensler dağıtıcı bir rol oynuyorlardı.
liu karşılık]ı mücadelenin yön'etim sistemine, Bulgar, aşa-

i1ı Volga, Kıızey Kafkasya ve Krrrm şehir ve kasahalarrn-
ıla allnan vergilerin "normal" gelişine tesir ettiği kolayca
llılımin edilebilir. Kuvvetli Tatar devletinin yıkılrşı sıra-
sıncla göze ücarpan değişiklikiere önem vermek gerekir. Al-
l ııı ordu hanları XIII ve XIV. yüzyı]larda yaşayan selef-

lt,l'inin idetlerine karşr sarsllmaz bir 'Jıağhlık göstermiş-

lı'ı'rli. Binbirleriyle rekabete girişen han]arın saraylarrnda,
'|'ıı}<ta, Özibek, Canıbek lgibi kuvvetli lhükümdarlar devrin-
,lt. tesadüf edilen memur]ara yer verildiği muürakkaktır.
\ IV. yüzyııldan kalma yarlıklar hunu açlkça göstermekte-

,liı'. Fakat lbozkrr, taibi şehir ve köylere nispetle ]ran llraz-

ılı'sitıe claha az 'gelir sağhyordu.
Altın ordu'nun herJrangi bir kısmının 'değeri, o kı-

:,ııılrlaki şehir ve lıöylerin sağladığı gelirle ölçülüyordu.
'l';ıtlır lrüıkümdarlarr Rusya' Litvanya ve Le'histan'ın slnlr
ll,ı1,11 116uç' topraklarına yapılan akınları gelir kaynağı
,,l;ıı'lık telikki ederlerdi. Aİtın ordu'da hanlarrn hikimiye_
ıi siığ'lam o'I,cluğu devirlerde, halk vergi ve mükellefiyetle_
ıilıi az çok biliyordu. Karışıkllklar ve feoda] kavgalar'ı dc-
ı'iı'ltıı'inde hic kimse, vergileri ne Zaman ve kinıe vermek
,,l'ı'ı,l<tiğini bilmiyordıı . Ziraİ bölgeler elden 0le gtıçiytırdıı.
l,' slıvirşIar üretim liuvvetlclini yıkıyor, a'lıali yoksulla"sl-

r,,ır', <'iItCi ve esnafın ürüılltıı'i azl'ılıytrr, Iluna karşılık' rlt'-
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ğişen ıhükümdarların talepleri artryordu. Halbuki bu du-
rum ekonomi için bir buhran teşkil ediyordu. 'Iicaret,
transit mahiyetini kaybetmişti: Volga havzasından ve
HArizııı'den eskiden otrduğu gi]bi Çin'e kervanlar geçmez
o}muştı,r. Kesin bir gerileme gösteren zanaatlar, ancak yer-
li pazarlarr ilıesliyordu. XIII. yüzyıhn ikinci yarısında
ve XIV. yiizyılda Altln or,du hanlarrnın cehri tedıbirleriy-
le takviye ve himaye ediüen (ö,rnek olarak, fethedilen mem-
leket ve şehirlerde kö],e]erin: zanaatçıların, ustaların, Ba-
natkAr]arın sevki) Altın ordu üretim kuvvetleri, aralıksz
karşıklıklar sonunda XV. yüzyı}da kesirı olar'ak azalrnrş_
tı. Bu durum karşısrnda memnuniyetsizlik duyan [ra1k,
ancak sürekli ve sağlam bir iktidar iıhtiyacını duyarak, hu
dururndan 'kurtulmak dçin kendi hölgesinde bağımsız bir
devlet kuruhnasrnr temenni ederdi.

Doğu Avrupa'da AItın ordu'nun yıkılışı lle ilgili si
yasi olaylarrn gelişmesini anlamak için, komşu dev]et]eljn
Altın ordu'ya karşr güttükleri siyaseti hiç oılmazsa ana
çizgileriyle göz önünde tutmak gerekir. orta Asya, bilindi-
ği gibi' XV. yüzyıIda Timurlu]arın e'linde kalarak, Güne;,'-
doğu Avrupa Tatarlarıy|e az ilgilenmiş ve bütün dikkati-
ni Ak ordu göçebelerine, Özbeklere icevirnrişti. UluğIıek'-
ten (1409 -1449) itibaren Timurlular, yerl'eşik bölgelcıri
akınlaidan korumak gayesini takip etmişlerdi. XV. yL\z'-,ı-
hn 20. yrllarında Uluğbek'in Borak hana karşı takip etbi-
ği aktif, fakat başarrsız siyaset istisna edilecek olursa, Ti_
murlular Ak ordu'ya karşr tecavüze kalkışmışlar, saclece
XV. yüzyıltn sonuna kadar az çok başarı ile k'endileı'irıi
savunmuşlardı.

Altln ordu'nun batr ve kuzeyibatı ' komşularrna
gelince: Moskova, Litvanya ve Lehistan artık XIV. y;İzyı,T
durumundan uzakJaşmışlardl. Birincisi ,ekonomik ve kül-
türel bakımlardan gelişmiş, ayrrca Rusya'nrn feodal da-
ğınıklrğını da geniş ölçüde tasfiye etııişti. Ür'etim kuwet-
]erinin arttığrnr dördüncü ibölümde lbelirtmiştik. Bu kuv-
vetlerin artması ve sosyal ve siyasi alanilarda gelişme gös_

termesi i]e Moskova XV. yüzyılın ilk yarrsında Tatarlara
karşı aktif hir durum almağa ,lıaş amış, Tatarların siyasi

 L',l'tN ollı)tJ'NtJN ı)'\(;ıt'lŞı 91}ll

lıayatlarının zayıf yanlarınr araştırarak' bunlardan kcnılj

;;;i;;, baı<ımından yararlanı a imkAnlarrnr aramrştı'

M osk o va d inl o m ffi ;TH İ,:#t ff} "}.T;til J"T _

rlerdi. D1mitriy Donskoy'un ölümün-

alefleri - I. Vasiliy, Kör Vasiliy' III'

ivan _ az çoklbaşarr'lr bir şekildıe Tatar hhkimiyetinden

taııamryle kurtü]mak "*'""" 
gütmüşlerdi' Yukarıda be-

lirtildiği gibi, Litvanya, Rus topraklarrnr alrnak mak-

sıldlnı takip etrney'"o"t, lbu naksatla -Tatar 
lranlarıyle itti_

l'ak yapmayıp yaptığı müca'delede Mosko-

rra'yr tutsaydr,
1ıalledilmiş olu
Vitovt, Tatarlardan Yararla
han devrinde olduğu gibi gü

istemectiği muhakkaktrr; fa

lar uluslarr onun işine yarryordu; çünkü bu ulus]ar ara-

sında Moskova topraklarrna Soygun]cu akrnlarr yapmak is-

;.*" avcıüar bulmak daima kabil'di' Litvanya - Tatar mü-

ırasebet}erind-e bu i]htiyacın ıkuwetli kıir rol oynadığınl

ıışağıda inandrrrcr delililerle göstereceğiz' o zamanki L.e"

lıistan'rn lr1kim sınrfr cla "'u' 
itib"'yle aynr görüşü tasvip

tıdiyordu.

Edige 1419'da ölmüştü' onun ölümünden önce Cai[ı-

lıarıberdi Altın ordu ta'ırtına çrkmıştı' Toktamış iranırr

llörclüncü oğlu olan Cabharberdi' Ab'dürrezzak Semerkan-

lli'ye göre, 14ı6'd' taihta oturmuştu'1

Cabbarberdi enerjik hir mücadele yapmış ve -1a{
ınu,Irarebesi",t. düş-ü;ii., Kryrrrklara göre, Caibbarbeıdi

l)oğu Awupa'nın eii"'vooğ" böJgelerinde faaliyet göster-

ııri sti.,Ölümünür, k-esin 
"t'rı:'tıini bilmiyoruz ; Spuler' E dise

,,';i- """" 
da 1419'da ölclüğünü talhmin ed'iyor''

I ,r. 
". 

Tiesenhausen'
ıııcLin). 195. s. (Rusça t'ercüme)'

a, y., II. c., 155. s' (FarsÇa

:r V. G. Ticsenhauscn' il' Y'' a's'
:ı $. G. '-l'iescn]ratıse]1' a' y" II' rı'"45'1' s'
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:ı. y.. II. c.' 255. s. (I..:lrstl:ı

I ().tj() v'l'cl]l.\/;l , 75. ı,l, ıırii l . s

hammet',e Karabağ'dan Şahru'lr'tan Sultan Kuşçu adlı 'biı:

etrçi gelmişti. Lılluğ Muüıammet elqiyi büyük lbir memnuni_

y,etle tarşllamıştı. Elçi bu konuks'ever'triği Şahruh'a ilıildir-
rnişti. Ertesi yıi.,1422'de Uluğ Muhammet'in elqileri -_ Alirı
Şeyn oğlrn ve Polat _ Herat'ta Şahrrıh'u ziyatet etmiş'

Lrdi. ,Srh.ulr'a büyük hecliyeler takdim eden ve gerekeır

nezaketi gösteren elçiler,' aynı yıl içinde Altrn ordu hLı_

küm,darının yanrna dönmüşlerdi. Yaptıklarr görüşmelerin

ne ile ilgili olduğunu bilmiyoruz. Uluğ Muhamm'et'in batı-

da Vitovt']a, 'doğuda 'da Şahruh'la münaseüıete girişme'si'

rakiplerine rağmen onun Altrn ordu'da bir süre duruma

hakim olduğunu anlatıyor. LAkin Uıluğ Muhammet'in ra-

lratl uzun sürm'emiştir. Yine Abdürrezzak Sernerkandi'ye
göre, |423'te Şahruh yaa geqirdiği tsadgis'te, Borak hanın'
üırg ur'nrmmet'in ordusunu yendiği Ve onun toprakları'
nl işgal ederek kendisini han ilin ettiği haberini aldı''

Mağlüp olan Uluğ Muhammet'in Litvanya'ya kaçarak

Vitovt'tan yardım istemesi rlikkate değer' Uluğ Muhanr-

met, Vitovt'un sarayına 1424 sonunda gelmişti' onun Lit-
vanya'ya kaçmasından önce Tolrtamrş'ın yukarlda anl]an

oğtru Kepek 'han, da bozkı1lardan kuzeye, Ryazan toprakla-

,rna taç-ıştr.'j Altın ordu tahtına çıkmak ve 'daıha fazla

kend.i u,lusunun istiklAlini kazanmak için uzun süre mü-

cadele etmiş, fakat muvaffak olamamıştı'

Borak han, yukarlda anrlan Devletiber'di'yi de yenmiş-

ti. Devletbercli, ordusuyle bir]ikte Kırlm'a gitmişti' Bu
göç olayl, aşağıcla ıgöreceğimiz gibi, sonradan büyük bir
iinem kazanmıştr; çünkü onun a'krabalarrndan Hacı Gircy
l449'da resmen Krrrm hanlığrnı kurmuştu' Vitovt'un ya-

ııınrla bir süre kallan Uluğ Muüramrnet tekrar kuvvet top-

lamağa muvaffak olmuş ve prensin dostça yardımı 'saye-
sinr]e :bozkırda hikimiyetini sağlamlaştırmıştır. Her lıal-

^LıI'IN 
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ı \/. G. Tiesenhausen,
ıı,t,tin), l96. s. (Rusça 1ercümc).

r V. G. Ticsenh:ruscn,
ıııı.liır), 196. s. (Rusçır ter<:iime).

I sJ)ulc-r', a. y-, 1l-'ı7. s.
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a. y., II. c., 256. s. (Iiırısı:;ı

:ı. y., IL c., 2l-ı6. s. lI';ıı'sçlı

Edige'nin ötrümünden sonra ordu'da b,irbir]eriyle re-kabet eden birkaç han görüyoruz. Bu ihan]ar arasrnda ]rerşeyden önce IIIuğ Muhammet]in adrnr anmat gu"utlr.Kazan lranlığının_ kurucusu sayıIan Uluğ Muıhammet,in
ac]ına Rus kroniklerinde XV. yüzyılın 60. yıllarınln sonunakadar tesadiif edilir. Uluğ
kimiyetinin ilk günlerinden
nase]betler kurnıus ve ona h
dımda lbulunmuŞtu. Uiuğ Mulrar
biri olarak Devletberdi'yi anmak gerekir. XV. yüzyllın
20.. yıllarında kaynaklarda onun adıiıa da sık sık tesadüfedilir- Bati Sibirya bölgel'erinden göçebele.in gelmesi, ia-tar bozkırlarrnın Veya ctoğu kro
]:ın'dlkları eski adlyle söyleyelim l oeşt-
tında önemli bir olay teş,kil eder. Bu gö
Özbek ]ıanl Borak bulrınuyordu. Ahdürr
di'nin anlattığlna grire, 14i9 yıh rebiyiilevvel aylnln Son-]arında (yani nisan
kıınt'ta Uiuğbek'in
bozkırlarından (Ak
sılamlş ve özbe]t ulusunda

setten ayrilmryor, yani Bo_
kendi siyasetine alet etmek

ı-ilın vercliği ,sontıcu vermiş 
". 

H:1':iljı'"",İxro'r',1 {ill;Liluğ,lıek'e ,bor.Ç]u 
"]dYğ" şe.yüe.ı çr.çrnrt unutarak, lıa-ğlmslz bir siyaset takip etmişti. Slıclerya l]ravzaslnda busiyaset doğrucian doğruya Mlr,e.".ırrelrr,in çlkarlarlnakarsr yön)elmişti., XV. yüzyllın 20. yrllarrn'cla ;"';;;;:rı:ıklarında Altın orclu işleri1'Ie ilgiti oiarak verilen bı'lgiler,

-Sa,hrtı]r (7404-1447) i]e Abdürrelzak Semerkandi,nin Mu-lıaırımet ]-ıan aclını verdiği Uluğ Mrıha--", arasıncla teaticrljlen elçiler sa5.e5jnfll.e klsmen artmıştır. 742l,de UIrı.ğ Mu-

I V. G. Ticscnlıauserr,
ııll'lin ), l9tj. s. (Rrrsı.çı li.rciimc).

V V Ij iı ı,l ıı l,ll, I]itıglıclt
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cle, Borak handan Saray'r geri almağa muvaffak o]mustu.l
Brr suretle, bir süre için Tatar bozkırrnda rekabet eden
}raırlar arasında,en önemli yeri Uluğ Muhammet tutmuştu.
Borak ,lıana gelince, onun ıhakimiyeti 5 yıldan fazla sür-
memişti. Ab'dirrezzak Sernerkandi'ye göre, Borak lran h.
832'de (: 1428 - 7429)' Moğolistan'da yaprlan ilıir muhare-
bede Sultan Mahmut oğlan tarafindan öldürüImüştü. Gaf_
fari'nin verdiği başka hir hahere göre, Borak han'trıundan
bir yıl önce, 'h. 831'de (: t427 - 7428), ihem cle savaşta
değil, emirler tarafindan düzenlenen bir üiomplo sorıunda
öldürülmüştü.3

Bu olayların Mısır'a kadar yayıldığını ilAve ede]im.
Ilski gelıerıeklerr,e gör,e 1Vlısrr, Altın ordu oiaylarınr iılgi
i]e takilbe devam ediyordu. Al - Ayni'nin anlattığrna göre'
1427 lilkbaharlnda, Klrım'l alan Devletherdi'den bir mek-
tup gelmişti. Mektubu getiren e'lçi, Deşt-i Kıpçak'ta karı-
şlklıklarln devam ettiğini ve üç kişinin tahta çıkmak için
mücade e ettiğini lraber vermişti. "Bunlardan biri, Devlet_
berdi, Kırım'l ve komşu a]an]arı almıs, diğer biri, Muham_
met han, Saray'r ve komşu topraklarr işgal etmiş, ü'çün-
cüsü, Borak Timurlenk toprakları yanındaki alanlarr e]e
geçirmişti.''+ Uluğ Muhammet iile Borak arasındaki müca-
cle]e ıile ilgili olayların anlaşılması, Uluğ Muhammet'in
Türk sultanı II. Murat'a gönderdiği 14 mart J428 tariürli
mektupla kolaylaşmıştır. Ulluğ' Mulhammet bu rnektubun-
da, selefleri tarafindan Ttirkiye ile kurulan münasebetle_
rin, Deşt-i Kıpçak'ta geçici olarak hAkimiyeti e]e alan Bo_
ı:ak'ın çıkardlğ karışıklıklarla kesildiğin'i bildiriyor. Uluğ'
,Vuhammet''in anlattığlna göre, şimdi ordusu galip gelmiş

1V.G.
metin), 534. s.

ı V.G.
nıetin), 198. s.

3V.G.
metin), 272. s.

4V.G.
ııetin), 534. s.

Tiesenhausen, a, y., I. c., 502. s.
(Rusça tercüme).

Tiesenhausen, a. y., II. c., 258. s.
(Rusça tercüme).

Tiesenhausen,
(Rusça tercüme).

Tiesenhausen,
(Rusça tercüme).

a. y., If. c., 27t. s.

a. y., f. c., 502. s.

(Arapça

(Farsça

(Farsça

(Arapça
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ve "Borak ile Mansur'u kaçırmrştı.'' Bu suretle, Borak lra-

rrın A]tln ordu hA'kimi)ıetini 14 mart 1428'den önce kay-
bettiği anlaşrlryor. Fakat Uluğ Muıhammet'in, Borak hanrn
ölümünden ihaberıclar olmadığı göZe çarpıyor. Aksi takdir-
de II. Murat'a gönderdiği mektupta ,bunu kıehemehal kay-
clederdi.' Borak'rn hezimete uğradıktan sonra öl'dürüIdüğü

çok muhteme]dir. Yukarrda anrlan tari'hçilere ıIıor9lrr oldu-

ğumuz haberler de Lıunu'gösteriyor.

Brr haber, kıaşka kaynaküardaki verilere de tarnam-ry_

le uymaktağır. Borak lhana a'it ,lraber de doğrudur; çünkü
Borak han Mrsrr'a gönderilen mektuptan hiraz önce Sığ-
ııak'ı Ve Sırderya rrmağrnrn Maveraünnğlrir'le sınırdaş böl-

gesini işgal eimişti. Devletberdi'nin Mrsır'da Memlük sul_

tanına mektup yazmasr' Kırlm'ın bu devirde onunla mü-
]rasebette lbulunduğunu gösteriyor. Bu münasebetler, Kr_

ı'rm şen-irleri ve özellikle Cenevizlilerin elinde bu]unan I(e_

|'e ile ]Karadeniz kıyılarrnda bulunan ü]ke]er arasmda ya-

1ıllan büyük ticaretle kolaylıkla izaft edilıebilir. Al - Makrii
zi'nin verdiği haber,lere göre, Deşt-i Kıpçak'ta 1428'de baş-
lıyıp 1430'a kadar devam eden vehanrn yayılmasınrn da

Jıu münasejbetlerle ilgiti olduğu düşünülebilir. Bu afet Kı_
ı'lın'r kaplamış, Batr Avrrrpa'ya geçmiş ve Mrsrr'a ge'l-

ınişti. j

Mamafilh Uluğ' Muhammet1e (Muhammet ürana) dö-

ııı:lim. Uluğ MuhamrrıJet, Vitovt'un yardımıyle Krrım'a hü-
ı'tım ederek, onu Devletherdi'den almak istemişti. onun Kr-
ı'ıın'cla Edige'nin akrabalarr ve Şirin sü]Alesi mensuplarr
llıı'tıfrndan destek]erıdiği anlaşılıyor. 1430'da Vitovt'un
,itiiln:ünden sonra Uluğ Mrılrammet'in durumu kesin o]a-

ı'lıIc rliötüIeşmişti. Keystut'un oğlu Zigmund, Vitovt'un ]ra-

lı,|'i Svidrigaylo ile rekabete ilıaşlamıştı. Uıluğ Mu}ıamrnet'in
Svitlrigaylo ile münaseJbetlerini kesmeğe ydl açan amilleri
lıi|ııliyoruz; fakat 1433'te onun Svidrigay'lo'yu terk ettiği

ı Alldes Nimct K u r a t, a. y., 8. s.

: V. G. Ticsenhauscn, a, y., I.c., 428. s. (Arapça
lııı.liıı). 442. s. (Ilusca tercüme).
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ve Zigmund'rın grupuna iltilrak ettiği mu,hakkaktlr.. Lit-
vanya prenslerinin Tatarlarla ittifak yapmaktan geri dur_
madrklarr anlaşrlıyor. Bu suretle, ordu İşlerine karışmak
ve Tatarlarr Moskova ile yaptıklarr savaşa alet olarak kul_
lanmak imkAnrnr buluyoriardı. Svidrigaylo, Deşt-i Kıp_
cak'ta hAkimiyeti elde etmeğe çalışan yeni adayı, ioktamiş
ha'rrın oğlu Seyit Ahm,et'i desteklemeğe başlamıstl.

Daıha 20. yllların ikinci yarısında Uluğ Muhammet
büyük başarılar kazanmrş ve Borak lranı yerıdikten sorıra

üzerine bol bilgi alan Kör Vasiliy, ,kenclisine karşr
düşmanca bir hareket hattı takip eden Uluğ l[uham-
met'i zayıflatmak iiçin S,eyit Ahmetai bulmuştu. Şim-di hirkaç rakibin, Uluğ Muhammet'in, Seyit A,hmet,-
in '\,ıe Temir hanın küçük oğ]u Kiçik Muhammet'-
in iştirakıyle yeni bir siyasi karışıklık başlamıştı. Da-
ğıtıcr kuwetler,in faaliyeti sayesinde Uluğ Mırhammet'in
durumu aydan aya kötüleşiyordu. Zigmuncl, Vitovt kadar
sadı]r hir dost çıkmamrş' ayrrca Litvanya'da ,lriiküm süren
şartlar, Z,igmund'un Svidrigaylo ile anlaşmasrnl gerektir-
mişti' Böyldlikle, Uluğ Muhamm,et tecrit edilmişti. Eski
Kırm'ı zaptettikten Sonra' Seyit Ahmet'in durumu düzel-

, Spuler, a.
J PSRL, V[I,

1i)0 - 151. --- V. V.
I(ıı-simovsltix caryiıx

y., 161 - 162. s.

Voskresenskaya,
Vel'yaminov
i careviçax, 7. s.
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Burada Altın ordu'nun yıkrlışı ile ilgili o]arak ilgiuç

bir safhaya giriyoruz. Rus tarilhçiliğinde uzun süre deı'am

eden bir görüşe göre, Uluğ Mtı'hamrnet 7437 - 1438'ile Ka

lıest brrakmrştr.
,Her ,haüd'e, daüıa XV. yüzyılın ilk yarısında' en zengin

vc en medeni iki bölgenin, Kırım'ln ve Bulgar'rn Altın or-
llı-ı'dan ayrıldığına tanık oluyoruz. Göçeıbe Ve yarr göçebe

|iıorlallerin, oğlanlarrn (pren'slerin),,hanlarrn, emirlerin oy-

ııııtlrk]arr oyun, bu olayla sona ermişti' Kırım Ve Kazan

l ı iınlıklarrnrn kuru]ması, Altrn'ordu'nun hemerı tamamıyle

l]iiçdbe bir dev}et şeklini almasr anlarnrna geliyordu. Şimdi
lı.rıybı'ser,'rlen Ejderhan''a kadar tlzanan Voüga bölgesi, 'ge-

7U(; YI, Sofiyskaya vtorayer,
- Zernov, İssleclovanic t-ı

V

V. Vel'yaminov -

V. Vel'yaminov -

V. Vel'yttminov -

Zernov, a. Y., 5. s.

Zernov, it. Y., 6 - 7. s.

Zcı-rıov, il. y.,7. s.

F.: 20
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cjci olarak Altın ordu srnır];arr içinde kalmıştı. Gerçek_teıı Iıu, AItın ordu'nun biricik tarlm ve şehir bolgesinı
teşkil ediyor,du. Bu böıIgenin, Altın ordu'nun geıişm"e dir_
ıreminde Bulgar topraklarından ve Kırrm''dan başka, kay
ekonomisi ve şe,lrir lhayatr bakıınlndan büyük ti. geiişme
gösteren Hdr'izm'i kucaıkladığrnr unutmayalrm. Bııiıın btl
ülkelerin ayrrknasrna sebep olan feodal karışıklıklarla A]-
trn ordu, yalnız Rusya,nrn, Litvanya,nın ve Lehistan'rn de_
ğil, ayrıIan üç böIgenin, Timurluların ıhAkimiyeti altına gi_
reıı .HArizm'in, Kırım'ın ve Bulgar Veya Kazan lranlıkia-
rının gelişmesine de set çekmişti. Tarilı kitaplarında bıl
han]ıklar Altln ordu'nun devamr dlarak telAkki ,edilir ve
bunlara Tatar adr verilir. Kırrm için bu durum realite;ne
olclukça uymaktadır. Yalnrz XV. yüzyıllda Tatarla"rr, ,r,
kütlesinin göçebe olduğunu saklamayalım. Kırım,ın köy-
]erinde ve özellikle şehit'lerindıe yaşayan alha,Iiye gelince,
burada önem]i biletnik karışıklrk göze çarpar. iŞehırlercle
büyük Ermeni, Rum, Yahudi kütle]erinden haşka, Awu_
pa 'koloniıIeri, özellikle Ceneviz ve Venedik kolonileri, hir
rle Rus kolonileri vardı. Ziraakle uğraşan.üra,lk etnik ba_
kımdan ]lrenüz kAfi derecede araştırrlmadığın_dan bu yolda
kesin hir şey söylerıemez. Krrım'da göçebe Tatar]ara da te-
sadüf ıedilirdi. Tatarlar arasrnda Moğollardan 'lıaşka, Kıp_
çaklar dA vardı. XV. yüzyıtrda Tataralarrn bir kısmıniıı
(başlıca yoksul katların) yerieşik ziraat faaliyetlerirıe (eıı
çok rneyveci[ik ve bahçıvanlığa) ıbaşladığı anlaşılryor.
Bulgar veya Kazan üranlığı ayrr ıbir Tnanzata gösterir. Btl
ülke eskiden, [riç olmazsa X. yüzyıldan beri ziriat lrayatlna
geçın*işti. Köy halkının çalışmalarr 'ekonomik ve kültürel
irayatıır temellerini meydana getiriyordu. Bulgar bölgesi
orta Çağın illk yarısında aşağr Volga ,havzasına uu gLış
Kıpçak bozkır,Iarrna }ıubuftıat sevk etrnişti. XIII - xıv."ytız-
yıllarda ve XV. yüzyrlın ilk yarısında Bulgar aha'lisi, eereı(
etnik, gerek kültüre]l bakımclan Moğol t'esirind,en ,rrk krı-
mıştı. ,Buna karşrlık, Bulgar rıe alıalisi, aşağı Volga şehir-]erin'i ve bozkrrr hem ekonomik, hern kü]türel bakiıııIardan
haskr altına a,lmıştı. Iki yüz yıldan çok süren Tatar [ıAkimi_
yeti boyunca Bulgar hölgesine birtaikım Kıpçak - Moğol un-
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slıı:Iarınrn yerleştiği inkAr edilemezse de, i}ıu yolda yapilan
antropo'lojik aı:aştıırmajlar çok zayıf sonuglar vermiştir' Brı
clurum karşrsıncla Kazan ılranlığrnrn kuruluşu bir Tatar
Jranlığrnın kuruluşu gibi telA,kki edilernez. Yalnız sü'lAle ve

orc]u Tatardı. Ancak, ahalinin ana kütlesi, Kıpçak - Tatar
clilinin sürekli baskrsr altında kalmakla beraber, yerli Bul-
g'ar menşeinden geliyordu. Bu suret'le, Bulgar biijgesinin
iq tarihi bakımlndan'Kazan'lranlrğınrn kuruluşurııı, Bulgar
kar,minin, Uluğ Mu'hammet'in Veya onun oğlu Mahmutek'_
in Tatar ulu'su tarafından |437''de ıey'a l445'te kesin o]a_

ra]ı istiılAsl gibi telikki etrrıek lAzırndır. Kazan lranlığı Mos-

]iova'ya yakındı. Buna karşrlık, l449'da Hacı Girey ta_

ra, ından kurulan Krrrm ıhanlığl Moskova'dan uzaktı. Taikıii

o}arak, Kazar- lranlığr iüe tlostluk güçtü; Moskova prensli-

ğinin sınırlarrna dayanan bu han]ıHa savaşmak lizım ge-

li k sıfatıyle geÇici olarak
y karlanna alet etmek ka-
b lvan siYasi faaliYetlerin-
rle bu im'k6n1arr göz önünde tutınuşlardı.

AItın ordu'nun çökrnesi, en rnedeni bölgelerinin ay-

lılmasr ve birtakım hağımsrz hanflıkların kurulmasr ile
s]ona errnemiş, ayrlca Rusy'a alarrrnda Ve Litvanya'ya
tai]:i Rus topraklarrnda hirtakım vassal Tatar ıhan]ıklarr

rla ortaya çıkmıştı. Moskova'nrn vassalllığr altrnda hulunarr

Kasrm ıhanlığı ve Litvanya'nın vassallığr altında bulunan
küçük Jagoldai hanlığr gibi.' 1438 dolaylarında Kursk eya-

Ietinile kurulan bu iranlrğrn hayali o}duğu an'laşılıyor' Ka-
sım iranlrğr uzun süre yaşamlş (200 yıidan fazla) ve işgal
Ciliği aalanda önemli izler bırakmıştı. Bu 'lranlrğın tarihi
iizerine birkaç söz söyleyelim.

Kasrm hanlığı, Uluğ Muihamrnet'in oğlu, Maürmutek'-

iıl kardeşi Kasrm taraf,rndan kurulrnuştu. 1446'da Kasım'
ıliğer kardeşi Yakup (gerçek adr Yusuf'tur) ile birlikte
j\Iahmutek'in takibinilen kurtulmak maksadıyle biıılikle-
ı'i1lle iberaber Kör Vasiliy',in yanrna kaçmışlar ve lbir-

lil<lcr'ir4e Moskova prensin'e ailtr yıl hiznıet etmişlerdi. on-
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]arıır sadakat ve lrizmetleri Moskova iqin yararlr olmuştıı'
Bu meselenin yetkili araştrrrcrsr V. V. Vel'yaminou -Zu'-
novla göre, Kör Vasiliy, Ryazan eyaletinde, Oka klyrsln_
da hulunan Gorodec ve;ıa Mesçerskiy gorodok'u t452'dt
Kaslm'a vermişti., Sonradan bu kasahaya j][oskova'nın
vassalr o]an kurucusu Kasım'ın adına izafetle Kasimov
adl veriılmJişti. Kör Vasikiy'i kıu çok kesin ve hir dere_
ceye kadar tehlikeıli teşeblbüse ,sevk eden şey ne idi? Meş-
qerskiy gorodok'u 'çevreleyen alancla başlıca Mord-valar ve
}[işerler yaşıyordu. Bu geri kavimlerin çokluğu putperest
olrnakla herailıer, IslAmlığı kalbul edenlere ,de rastlanıyor-
du. V. V. Vel'yaminov- Zernov,a göre: ,,Burada açık bir
maksat gözetilmişti: Kazan hanınrn a]ırabasr olan prensi,
onun lhareketlerinden sorurnlu olmaksızrn gerektiği tak-
dirde Kazan'a karşr akına ser.k etmek kabildi; onlrn yar-
clımıyle ülkede karışıklık ve nifak çıkarmak kolaydı. Bütün
Tatar iilke]erinde oİduğu gibi, Kasım ilranlığında da han-
]arln dtırumu kesin olaralr tayin edilmemişti. Prensler,
sağlam bir partinin yardrmrna güvendikleri takdirde talrta
clkmak için mücadele edebilir,lerdi. FIan uygun bir firsat
kollayarak Kazan tahtını blle elde edebilirdi. Rus]ar o za-
man başka hanlardan 'dalra uysal lbir komşu kazanmrş
olurlardı.",

K. \Z. Bazileviç, Yarhk Axmed - xana ivanu III acllı
ilginç yazrsrnda, Kasrm lranlrğının kuruluşu üzerine
de değerli fikirler ileri sürmüştür. K. V. Bazileviç'e gör,e:
"Meşçerskiy gorodok Tatarlarına oka,nın aşağr krsmlna
giden yolların muhafazasl görevi verjlmişti; ,bu müstalr-
kem yerin dlverişli dtırumu, bu görevi kolaylaştırıyordu.
Tatarlar, Ryazan'a ilrücum ettikleri veya Kolornna ile Ka-
luga arasında oka'ya doğru yöneldikleri takdircle, Kasım
Tatarlarr Don ve Volga'ya giden yolları keseibilirlerdi.,',

Mamafih Deşt-f Kıpçak'taki olaylara döne]im. XV.
yüzyrlın 40. yıllarlnda bozkırrn dı1kimiyetin'i Seyit Ahmet

' V. V. Vel'yaminov -Zernov, a.y.,26.I V. V. VeI'yaminov - Zernov, a. y., 27 -:| K. V. Bazileviç, Yarlrk Axmed-xana ivantl
Mtısk. Ijniv., 1948, No. 1, 32. s.

ve müt. s
28. s.
III. Vcstn
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ele geçirmişti. Batl komşularıy'le, yani Litvalrya ve Lelris_

talr ile münasebetleri fena idi. Tatarların Litvanya ile Le_

lristan'a karşı güttükleri siyaseti alaştlran Spuler, Seyit
A]rmet'in sistemli akrnlar düzenlediğini ıbeliirtiyor. Örnek
olarak Seyit Ahmet 1442'de Podoliya ile L'vov'a, 1444'te
Litvanya'ya ve l447'de tekrar Podoliya'ya akın etmişti''
Özellikl,e 1449'da I(eystut'un toruntr asi Litvanya prensi
}lilıaluşka'ya Kiev'in zaptında yardrm eden Seyit Ahmet,
Litl,anya'ya ağır bir darbe Vurmuşttl.: Bu dönemde Lit_
Vanya Leıhistan'la birleşmiş ve 1447''derı itibaren onun]a

r.ırtak o'larak IV. Kazimir tarafından idare edilmişti'
XV. yüzyllın 20. yrllarrndan, yani Devletberdi zama'

ı-ıından beri Kırlm mu'htariyet kazanmağa calısryor'du;

fakat UIuğ Mrr'lianımet \Ze Seyit Ahmet gibi hanlar Kırım'ı
elrİen çrkarmamağa gayret ediyorlardl- Llkin Kırım'rn ay-

rılma gayretleri bu dönemde pek kuvrıetlenmişti' Büyük
Iıir alım satım faaliyetin'e 'sa'hng olan eski devletten fii-
]c,n en geri göc'ebe kısmrnın elde kaldığı bir dönemde, Kr-
ı.lm'ı A]tın orrlı'r'ya lbağlayacak bir şe1. bulı-ınabi,lir miydi?
l\/. Kazimir, ()rdu'da Seyit Ahmet'e, Deşt-i Kıpçak'ta han
ttl}\Ianlnt almak isteyerr bir rakip değilse bile, onun için her
ı'akit bir telrlike teşkil edeibilecek bilhasım aralnlş Ve

liırım'da }Iacı Girey'i ioulmuştrr. Ilacı Girey Krrım hAki_

ıni1'etini artık fiilen ele almrş, fakat kendisini henüz res-

ııren ibağlmsrz Kırrın l-ıanl ilAn 'etmemişti. Ilacr Girey,
l l lf}'da Kazimir'in müzaheretiyle kendisini han ilAn et-

lıl isti."
50. yıllarda Seyit Alrmet'in yalnrz Litvanya'ya değil,

.\[tıskova'ya cla akın]ar yaptığına taırık oluyoruz. Bu lranırr

l 1iı1'cle l[oskova'ya karşr sefere çıktığını ve şehrin Varoş-
]lıı'ınrla büyük ta,hrihat yaptığını lıiliyoruz. l455'te Lit-
ı'ııııya'ya karşı yaptığı bir akrncia Kiev prensi Semen 0-
lı,|'koviq'le savaşmrştı. Bu savaşta rnağlüp olmuş ve hatta
,,siı' cliismüştii.' Esaretten ancak 7457'de kaçabilmişti'

a. y., 166. s.

iı. 5.'., 166 - 167 s

;ı. .r', l(iS' s

30ıı

S1ıı.ıler,
S1ıı-ılcı',
S1ıııIt.ı',
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1459'da Seyit Ahmet'i artık Tatar ordusunun başında,
0ka'da Ruslar]a karşı karşıya görüyoruz. Ancak, 1460'ta
Ryazan'a karşr yapıIan sonraki sefelgibi, brı akın da Ta-
tarlara fayda vermemişti.

Doğu Avrupa'da siyasi duruın, soygunculuk maksa-
,ilıyle akınlar yapan Altın ordu lhanı aleyhinde gelişmeğe
başlamıştı. Kör Vasiliy ile IV. Kazimir, ibir ittifak
yapmak ve Tataı]ara karşr ortak ,hareketlere geçmek iqin
alurumun çok d,lveriş'li otrduğunrr açıkça takdir ediyorlai:-
,dı. Fakat bu ittifak gergekleşememişti; çünkü Krrım
iranr Hacr Gir'ey, 1461'de IV. Kazimir'in Novgorod'u al-
rnak yo,lundaki gayretlerini desteklıeyec'eğini vaat etmiş, I\r.
Kazimir ile Moskova prensi Kör Vasiliy arasrnda Sa_

Vaş cıkrnrştr.1 |462'de Kör Vasiliy ölmüş ve III. İvan
}Ioskova tahtrna çıkmıştı. Büyük veya Ulu ordu (xV.
yizyı| Rus kaynakları Deşt-i Klpçak'taki Tatar ordusuna
genel olarak hu adr veriyorlar) Tatarlarrna karşr basiretli
ve çok enerjik b'ir siyaset takip eden III. ivan, Kazan'Ilan-
Jığınrn en yakın bir düşman o]arak kabil olduğu kadar kı-
sa ibir süre içinde tasfiye edilmesi gerektiğini açıkça tak-
,ılir etmek]e beraber, eskiden olduğu gihi, hozkırı [ıaşc'lüş-
Tnan Sayryordu. Seyit ^A,hmet'in l465'te yaptığr sef€Ii,
l\[oskova'ya karşr son büyük akrn saymak ilAzım geiir.
Bundan önc'eki seferler gibi, bu akın da başarısızlıkla sona
ermişti; çünkü Ruslarrn kuvvetli 'darbelerine Krrrm tara-
fından Hacr Girey ordusuntrn ,]r'ü,cumu eklenmişti. Kı-
rım hanrnrn hücumunun bir anlaşmaya dayanıp dayan_
madrğınr kesin oılarak bilmiyoruz. Fakat böyle bir anlaş-
ma yapılmadığ ileri sürülebilir. Her halde, ibu ]rücumtın
Moskova'ya faydası dokunmuştu. Seyit Ahmet l465'te
Rusya'ya karşr yaptığı veriınsiz seferden Sonra, tarih salr-
rresinden inerek, yerini Büyük ordu tahtına çıkmak iste_
yen yeni adaya, XV. yüzyılda Deşt-i Kıpçak'ta birbirleriy_
ie rekabet eden han,lar arasrnda en ıbüyük h,ir enerji gös-
teren Kiçik Muhamm,et'in oğlu Ahmet'e vermi'şti. Aşağı-
cla göreceğiıniz gi,Ioi, Ahmet hanın ilıütün enerjisine rağ-

, Spuler, a.y.,772.s.
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men, takip ettiği siyasette büyük bir görgüsüzli-ik .qljz't'

çarpal; çünkü Rusya ile Büyük ordu arasındaki kuvr'ct
oranr açrkça lMoskova lehinde idi.

Feodaller arasındaki ayrllıkları ortadan kaldıran \[os-

kova, zenğin ve giiçlü bir devlet şeklini almrş, Altın ordu'-
rırrn kesin olarak gerilem,esi devrindeki Tatarlar'dan dalıa

ciddİ bir düşmanr yenrneğe muktedir bir ordu toplamıştı'
Bu dönemde l4oskova akıllı bir siyaset güderek Kırlm lranr

ile Büyük ordu arasrndaki husuınetten yararlanmaya mu_

vaffak ol'muşt'u. Meşhur Girey Hacı
Girey 1466'da ölmüştü. Kırım' Nur'-

devlet iki yıl lhüküm sürmüş, Gire;'

onunla enerjik bir rekabete kaükışmıştı. Nurdevlet lft_

rrm',da kardeşl'eriyle uzun ZaTnarr savaşmrş' sonradan Lit_

Vanya'ya kaçmak mecburiyetinde kalmrş, Litvanya'clalı'

da Rusya'ya geçmişti.'
'Burada l7zı:n zamalr kalarak, III. ivan'a sadakatle

lrizmet etmiş ve 1491',de Ölmüştü.' I(aynaklarda an]atılclı-

,rlevtret'ten sık srk söz edilmiştir. Moskova lrükümdau,
Mengli Girey'in çrkarlarınr gözetmeğe çalıştığınr ve bu

maksatla onun kardeşleri "Nardoulat 'ile Aydar'ı (IIay
,rlş1'1 - A. Ya.) keıldi hazinesinin önemli masraflarrna rağ-

men'' tuttuğunu yazmaktan çekinrnerniştir.a Mamafih Nul-
tlevlet'in hiyografisinde aydınlatılmağa mulhtaq hirta]<n-ıı

ııoktalar daha vardrr.
III. ivan iüe Mengli G'irey arasındaki diplomati'li illli-

naseilıetler, Moskova için verimli ve elverişli bir teşeiblıLis

sayılabilir. Bu bakımdan, L474'te Aıhmet han ile IV' Kazi-
ınir'e karşr jlcıir ittifak yapmak rnaksadıyle Mikita Vasil'c-
,i,ic, Rekleırr'iş'ev arllr bir boyarın Krrım lranr Mengli {.li-

V V. VeI'yaminov - Zern'oV, .I. y., 72'l' ve nıiit' s'

V. Vel'yaminov - Zernov' a. y.' 744' s'

V. VcI'yarninov - Zcı'n()V, ı. y.' ]l]tJ. s'

V. Vel'y:ıminııv - Zeı:n<ır', iı. y., liJ(). s'

;} ı l
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rey'e elci olarak gönderilmesi önemli ve anlamlr bir olay-
dır.'

III. İvan, onu açlkça kendi tarafina çekiyordu. Lit_
Vanya ile Lelristan'ın durumu Klrrm'da gittikçe kötüleşi-
yordu. Krrrm'da duruma kesin olarak ıh6kim olan Mengli
Girey'in akı]lı ve errerjik bir han olduğu muhakkaktır.
Ceneviz kolonileri, özelılikle Krrım'da Ceneviz ticaretinin
merkezini teşkil,eden Kefe, Mengli Girey'in gözünden kaç-
nra.mlştr. I474- 1478 yrlıIarr arasrndaki ,dönem, Kırrm lran-
lığı tarihinin en karanlık ve tartışma,lr d'önemini teşkil
e'der.

Yalnız 1469 olaylarr tartışılamaz; çünkü bu yolda bel_
ge}er vardır,' Örnek olarak, Mengli Girey1in Türk sultanı II.
Me]rmet'e gönderdiği lr. 18 rebiyülfihır 874 (:25 ekim
1469) tarihli mektrııba göre,,, aynı yıl içinde Yakup'un em_
rinde bulunan Türk ordusunun Kefe'ye lhücum ederek şelr-
ri 1.ağma ettiği anlaşılryor.

Mengli Girey'in, aynı Türk Sultanlnrn paşalarlndan
birine hitaben 15 şrııbat l475'te yazdığ hir meJıtupta çok
dik]<ate ,değer haıber]er vardrr. Mamafih hu haberlerin
pek açık olmadığrnl da ilAve edelim. I475'te Kefe meç]hul
lıir kimse tarafindan zaptedilmiş ve Mengli Girey hapse
atılmış. Gedik Ahmet pasanln emrinde bulunan Türk or_
dusrı 1475 yılı başında Mengli Girey'i kurtarmrş, ve Ke-
fe'yi kendi hAkimiyeti altına almrş. Mengli Girey'i kim
I"ıapse ataİri]ir.di ?

onun osmanlı Türkleri tarafindan hapsedildiği ileri
süriileııez; çünkü Türkler Mengli Girey'in lhapse atllma_

l Sb. Russk. istoriç. obşç., 41. c., 1884, 1 - 9. s.: V. V. Vel'yaminov-Zernov'un ve V. Smirnov,un araştlr.
ıızr]arından sonra beş yıl süren bu karanlık dörıem üzerinde en
çolt I(. \z. Bazileviç çalışmış ve Topkapr Sarayr arşivindeki mek-
1 up]ardan yararlanmlştrr'.

:] K. V. Bazil evi ç' a. y., 36. ve müt. s.l K. V. T'azi|eviç, a. y., 37. s' - Topkapı Sarayr ar-
sirıinclc mı-ıhafaza edilen mektuplarr, Türk biJgini Akdes Nimet
Jirtr'al istanbul'da neşretmiştir: Topkapr Sarayı Müzesi Arşivin-
tlclti Altın orrlu, Klrrm ve Türl<istan Han]ztrına ait Yarlık vc Bi-
likIı'l' ( isllınlıul, l940ı.
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Slndan Sonra Krrlm'a 'çrkarak Kefe'yi fetlretmişlcrdi'
Mengli Girey'in Cenevizliıtrer tarafindan hapsedildiği de

düşünülernez; çünkü onlar buna muktedir değillerdi' o-
nun, Klrlm'ı ve Cenevizli]erin ticaret merkezini'ele geçiren

başdüşmanr Ahııet lran tarafından Kefe'de 'lrapse atıldığı
tahmin edilebilir. Mengli Girey'in Kefe'de hapisten çılitıl<-
tan sonra ne yaptlğını bilmiyoruz.

'Doğu kaynaklarlna dayanan eski bir geleneğe göre'

Mengli Girey, Türkiye'de IL Sultan Melrmet'in Saray]na

kaçmış ve 1478'dıe Türkiye'nin vassalr sıfatıyle Kıı:ım
hanlığrnın başma geçmişti. Voskresen'skaya letopis'te
7475 - 1476 Kırım olayları üzerine verilen haber, lıu şe-

rnaya mükemmel surette Lıymaktadır. Kronikqinin haber
l,.erdiğine göre, l475'te Türkler Kırım'ı ve Kefe'yi ele ge_

cirerek mem]ekete hAkim clmuşlar ve Mengli Girey'i tahta
cıtrırtmuşlardı. Yine aynr kronikçiye göre, l476'da Alımet
lıan Krrrm'a hücum etmiş ve Mengii Girey'i kovmuştu''
l{engli Girey o zaman Türkiye'ye 'lıaqmamış mı'dır ? Ah-
lıet'in o Zaman kendi vassah slfatıyle Klrrm hanlığına Ca-

ırlbek'i (Rus transkripsiyonuna göre Zene'üıek'i) getirdiği_

ni bili;roruz. Canrbek'in Alrmet han adına |476- 1478'dc

Kırlm'ı idare ettiği ileri sürülebiüir. Her lralde, Rus kay-
ıraklarr bundan söz etmişlerdir.' l477'de Kırım'a Canıbek'e
ı3-önclerilen Rrıs elçilik kuru undan söz ederken K. \r' Ba_

z|ıeviç de ;bu olayı belirtmiştir.

Ahmet hanın III. ivan'a 1476'da gönderdiği elçilik
krırrrlunun da Mengli Girey'in tıu muvaffakıyetsizlikleriyle
ilgili otduğu anlaşılıyor. Ahmet ihan Moskova'ya Boçyuk
lırllı bir elçi göndermişti. Elçi ile birlikte değerli eşya Ve

lıtlar getir'en tüccarlar 'cla geilmişti. EIçi, III. ivan'ın lıan
lraı'argilrına şalrsen gelmesini talep etmişti; fakat eski biı'

ı PSRL, VIII, 181' 183. s. V. V. \r e ['y ır m i ıı o ı' _

7'ı,ı'nov, a. y., 112. s. Bu eserin 100 - 112. sayfalaı'ıruı lıiıl<ı_

ıılz. lJur.irdıı l474'tcn 1d?8'e kaclar sürcn bu liarrsık clöncm iizcrintl
l ;,zılı kııynal<]arc]:r (Rus, cloğu, Lclr ) vcrilcn bü|ün bilgiIcl' slr'il-

l; ı ı ı.ııı lşt ıı'.
r V. V Vcl'1'ııminııv -Z('l'n()\', lı. }'., l2il' s'

:] l:l
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geçmişe Clkan bu Adet, Rus hükümdarlnln şerefine dokrın-
ınuştu. Bu isteği reddeden III. İvan, elçi o,larak Bestujeü
göndermişti. 7476'da gönderilen elçilik kurulu ile ilgili
olarak K. V. Bazileviç aşağıdaki düşünceleri ileri sürmüş-
tür: "Prensin davet edilmesine sebep olarak 'vergi' veril-
mesi gösterile,bilir.'" Yazar bu iddiasını desteklem,ek için
ciddi deliller ileri sürrn*üştür. Biz bu iddiayı reddetmek is-
temiyoruz. 'Vergi' meselesinin büyük bir rol oynadlğl
mulrakkaktlr; fakat Altın ordu hanrnrn bu isteği yalnız
III. ivan'ın verrnek istemedi,ği 'vergi' i}e ilgili değildir.
III. ivan'ın başmüttefiki Mengli Girey l476'da Krrım'r
kaybetmiş ve Türkiye'nin himaye ve yardrmrnr aramak
meoburiyetinde kalmıştı. III. ivan'a lıaskr yapmak için
llıundan daha elverişli bir fırsat kolayca e]e geçmezdi,

tr[engli Girey'in Türkiy,e'nin vassalr lsıfatıyle' Kırım
hanlığınr nasll aldığını bilmiyoruz. Mamafi,lr Büyük or-
d[ı'nun, yani Ahmet hanın vassalüarr yerine Gireyleri vas-
sal olara_k tutmak osmanlr devleti için daha elverişli idi.

}Iengli Girey'in, Türkiye'nin vassalr olarak Kırıırr'a
1478'de geldiği anlaşrlıyor.' Bu olayın tarihi önemi o za-
man doğru olarak değerlendirilememiştir. orta Çağ'ın
ikinci yarısında Kırrm tarilhinde osmanlr devletinin önemli
bir rol oynayacağınr lriç kimse düşünernezdi. Esasen, XV.
yüzyılda Kırrm üranrnrn rrassallrğr onun Doğu Avrupa si-
yasetini engellemeııiştir. Bu durum karşlısında Krrım ]ra-
nl, Ahmet hanın Büyük veya Ulu ordusuna ve IV. Kazi-
mir'e karsr lVloskova ile bir ittifak yapmak ihtiyacını d[ııy-

muştu. III. Ivan, güneyde çlkan olayarr clikkatle takip et-
rniş ve olayların müstakbel seyrini göz önünde tutarak
ivan Zvenec adlı elçisi vasıtasıyle ikinci defa olarak Klrım
Irarıılrğı tahtına çrkan Mengli Girey ile gereken görüşme-
lere başlamrştr.3 Buna paralel olarak, karşr tarafta da itti-
fak görüşmeleri yapılıyordrr. Ahmet han ile IV. Kazimir

I Ii. V. Bazil eviç, a. y., 34. s.

, Spuler, a. y., 180. s.
], Sb. Rtıssk. istoriç. obşc., 41. c.' 1884, 17

i] lı z i l e r'i c, il. y., 42. s.

açlkça Moskova Rusyasllııl l<iıı'şı ııı'talt bjr taarruz lrazırlı-

yorlardı.
K. V. Bazitreviç, 'sık sık aı-ıılı[ıırıız ylızısıncla' 14P'J

ylh başında Doğu' Avrupa'nın 'tlı'ırıımıııırı rlrığru oia-

rak izah etmiştir '. "I478''dZ Novgorrıtl'uıı istil<litlinc kesln

olarak son veri'lmesi, Rusya aileyhildeki kuvvııt'lt'ı'in ve-

niden .yrkı.r*"=,r,, seuep olmuştu'''' 'Y;,,Ti;il; ;:-
ük hir koalis_
e'den te;lı.lilıı'r'i

tık kıyısındaki Almaır şc1ıir-
ilsmrnı oyalamakla lleralıoı"

edilmişlerdi' IV' Kazimir'tl
r baş göstermiş' birlikleri_

şet altırı'da tutan Mengli Gi-

rey Cle ciddi bir tehdit Bu karı_

=rı.ırı.ı", 
yüzünden IV' ka]mıs şe

-\hmet lranrn 1480'de ğı meşIıı-ır

seferde a'ktif ibir rol oynay etrafh su-

rette tasvir ederı Rus kron'i çelişmeler

vardır. Kronikçilerin' o zaman çizdikleri tablo]arda 1'180

"irvır", 
bakrmlndan bi"t"kr- fark1ar göze qarpmaktadır'

Bu farkları, Lroriı.|iı"rin III. Ivan'a ve onun iç siyasetine

karşı aIdıklarr durumla izah etrnek gerekir' Aıhmet ilıanın

akınr Rus tarihçitreri tarafindan da etraflı olarak işIenmiş_

tir. Bu bakırndan kırk vıl ara ile üçrkan iki değerli araştır-

ma verileibilir: a) A' E' Presnyakov' Ivan III- na Ligr'e'

"" oi 
". 

V. Bazileviç, Yarlık {iT'd - xana lvanu' ITI''

oı.a'ya karışan Ugra-irm'ğının iki klyrsında karşrlaşan

clüşman kuvvetleri arasrnda savaş yapıilmaclrğınr- biliyorrı z'

Araştrrrcrlar sık srk bu olayı izaha qalışmrşlardrr' Bugüın

bu clurumun tamamryle anlaşıldığını Sanryoruz' Mei]g]i

öj."" - rrrlıy.ti "e kuzeyde Rus şehirlerinin başarıIı

A t,'t'I N ( )l.! )l I'Nı;N r;öxÜştJ

T(. V. Bazi]eviç, a' y'' 43' s

K. V. llazileviç' a' y'' 43' s'

' Sl'ıoı"nil< v çcs1' S' F' P'la-tonova'

I Vcstn. Mosl<. univ, -1918' No' 't'

.) l;ı

24. s. -- K. V.
Pclcıİıurg, 19l'l
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Savunmast üzer"ine bilgi için III. ivan en elverişli frrsatı
kolluyordu. Alrmet han, lV. Kazimirıden yardım bekliyor-
clıı.

I{' V. Bazileviç'e borgiu olduğumuz son araştrrma, bu
meseleyi aydınlatmak için A]rmet ihanın III. ivan'a gön-
derdiği yarlığa dayanmaklla büyük ıbir değ'erkazanmış-
tır. Yalnlz Rrrsça tercümesi ]bilinen hu yarlrktan K. V.
Bazileviç'e kadar ,hiç ,kimse yararlanmamlştı. Yazar, |ıu
yarhğln orijinal bir ibelge olduğunu ve yeni bir kaynak
o']arak bilimsel bir değer kazandığrnı ispat etmiştir. 1480
kışr başında IV. Kazimir'den yar,dı'm alamayan Armet
l-ıanın, bastıran soğukların tesiri altında askeri şartların
IIl' ivan için elverişli bir gelişıne gösterdiğini açıkga anla-
dığınr biliyoruz. Ahrııet ihan kampta daıha çok kalmaktan
c;ekinmiş ve bozkıra dönmüştü. ]K. V. Bazileviç, Ahmet
lıan ,varlığrnın, IJgra kryrslndan hareket edildiği slrada,
1480 yıh ekiminin sonunda veya kasımının başlnda yazıL-
dığını ileri sür'üyor ki bizce de 'lrakhdır.' K. V. Bazileviç'e
rlayanarak bu yarlığın önemdi yerlerini ıbiz de tekrarlaya-
]lıı.

"Şiııdi rrrrrak kryılsınr terk ediyorum; çünkü askerleri-
ıne gi5rim, atlarrma çul bulamadım. Kışrn dcksan günü
g'eqince, ilıen tekrar geleceğim. Se'nden öcümü alacağlm.'"
A]rmet han adın3 III. ivan'a sert ibir diİ ile yazılarr yar-
h]' tehditlerle doludur. Ahmet han III. Ivan'dan "40 gün
icinde 60000 altın vergi toplamaslnı'' istiyordu." Kronikte
;\]ımet hanın III. ivan'la yaptığl görüşmeler belirtilmiş,
Alrırret'in, ivan'ln kamplna geler'ek ona 'vergi' vermesini
talep ettiği anlatrlmıştır. Aynı kroni'k, III. rvan'ın ]oütün
]ıu istekleri reddettiğini ilive etmiştir. Yalnız Kazan kro-
niğinde verilen bir haıbere göre, Ahııet han "ata,larının es-
]<i Adeti gereğince Moskova prensine elçi göndererek, bir
basma ile geçen yl]larr için vergi ve ,lraraç talep etmişti.
['renS, lıandan ]rı: korkmadan, onun resminin lıasmasılıı

I li. V. T3czilcviç, a. y.. 45. s.

Ii. V. 13czilcvir;. tı. l,.,45. s.

' Ii. V !} e z i lt'v iç, ıı. y, ll1. s.

almış ve üzerine tükürdükten Sonra ayaklarr altrnda ez-

*işti."' Contexte'e göre bu lraberin, Ahmet'in 1476ıda III'

Irrr]r'r. gönderdiği elçilik kurrr,luyle ilgili olduğu anlaşrlryor.

Tarilr araştırmalarl;da bu'IrikAy'eye eskiden beri güvenil_

mediğini stıyleyetim. Çünkü ıburada s'özü g'eçgn "onun res-

-irıo b"r-a.i" istAm telikkileri hakımrndan Ahmet han

gibi bir Müslüman için pek muhterrlel sayllaııaz'" Mama-

Ilı, ırl, lrikA.ye symbolique d'eğerini mukrafaza etmiştir;

çünkü halk, Tatar lhAkirniyetinin sonunu ve "Altrn ordu'-

nun yıkılmasl" nı 1.476 ve 1480 olaylarına bağlamıştı'

1481'de Aybek'le yaptığı savaşta Donec kıyısında öl-

clürij]en Ahrnet handan Sonla' Altın ordu yeni bölümlere

ayrrlmağa devam'etmişti. Biribirleriyle Savaşan lranlardan

hiçbiri eiiçıii bir devlet kurmağa muvaffak olamarruştı'

Yalnrz, yakrn geçmişin sağlam tıir mirasr o]arak akrn yap_

mak ve Rusya'clan vergi almak zevk ve A'det'leri lrenüz terk

eclilemiyordu. Bu amaqtra ,hanlar aIaSlIa birleşerek' Rus-

y"'da lbirtakım feodal kuvrıet]erin varlığından yararlan_

-.y, 'kalkışırlardr. Saray'dan veya geçici han kamp'larln

dan elgiler Moskova'ya giderler, fakat tı'er Zama:n orada

aradüü.ının küçük h,ir bölümün^ü biile elde edemezlerdi. Bu_

nun başka türlü olmaşrna da imkhn yoktu. Rusya, güçlü

ve bağımsız bir devlet olarak şerefini korumağa çalışıyor-
ctu. Kazan lrroniğinin, birdenbire 1380'den sonraki olaylar-

la başlayan 5. bölümüne kronikçinin aşağıdaki adr verme-

si tesadtıfe atfedi[emez: "Altrn ordu'nun kesin olarak yı_

krlmast."n

:\LTIN ()R])U',NUN DAĞILIşI

1 PSRL, XIX, I(azanskiy letopisec, 6'7'
2 P. Melioranskiy, Çto takoe "basma'' zo]otoor-

rjınskix poslov xana Axmaİa' ZYo, XVII, 0129' ve müt' s' -
I{. A. inostrancev, K voprosu o basme' ZVO' XVIIL c''

Ol72. ve müt. s. - A. A. S p i c r n, Tatarskie baysı. izv. Aır<eograf.

l<omiss., 29. fas., 1909.

:l Ancak tanrnmıŞ türkoLog P' Melioranskiy (ytlkarrtlıı ıtr'lı

gc(}cn y?|z lsıncla) basmalara (payza]ara) yüz rcsim]cri yiıpılnıa_

slnüı imkAnsız bir şey görmüyor' Bakınız: P' Melioı'ılnsl<iy'
lı. y., 0131. ve müt. s.

ı PSRI,, XIX, 8. s.
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